
 

 

 

 

รายงานการวิจยั 
    เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ    

         ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา      

                          อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  
 

เสนอ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา                

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 

       โดย 

       คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2564 
     

๒๕๖๓ 

  ประจำปีงบประมาณ 



 

คำนำ 

 

  การสำรวจ“ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

โคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 งาน ประกอบด้วย งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน        

(การบริหารจัดการขยะ) และงานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย ประชาชนในเขตพืน้ที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา 

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร  

 

รายงานการวิจัยฉบับนีเ้ป็นการรายงานผลการสำรวจ เพื่อนำไปสู่การ 

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ 

จังหวัดสกลนคร 

 

 

         คณะวทิยาการจัดการ 

                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

          
 



สารบัญ 

       หน้า 

 

คำนำ       (1) 

สารบัญ       (3) 

สารบัญภาพประกอบ                  (5) 

สารบัญตาราง              (7) 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร     (11) 

 

บทที่ 1 บทนำ        1 

ที่มาและความสำคัญ       1      

วัตถุประสงค์ของการศึกษา       3 

ขอบเขตของการศกึษา       3  

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       3 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย      4 

นิยามศัพท์เฉพาะ       4 

บทที่ 2 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง      7 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ      7     

แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ       13  

 บริบทองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร   18 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      29 

บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา      31 

ข้อมูลที่ใชใ้นการศกึษา      31 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     32 

เครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษาค้นคว้าและการเก็บรวบรวมข้อมูล   33 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและประเมินผล     34  

 

 



(4) 

 

 

สารบัญ(ต่อ) 

              หน้า 
 

บทที่ 4 ผลการศึกษา                37 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม             38 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ             41 

       ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา    โดยภาพรวม  

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ            42 

                     ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

          ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ            47 

           ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา    งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้          

ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ            52 

                     ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  

                      (การบริหารจัดการขยะ)  

ตอนที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ             58 

                    ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) 

แนวทางยกระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ            63 

          ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร  
      

บทที่ 5 สรุปผล  อภิปรายผล  ข้อเสนอแนะ              65 

สรุปผล                 65 

อภปิรายผล                  

ข้อเสนอแนะ                 68 

 

บรรณานุกรม                 71 

ภาคผนวก                  75 

 

 



สารบัญภาพประกอบ 

 

ภาพประกอบท่ี                  หน้า 

 

1.1. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา       4 

2.1 หลักพื้นฐานของความสำเร็จในการบริการ    14 

 



สารบัญตาราง 

 

ตารางที่                         หน้า 

2.1 ข้อมูลประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา     22  

3.1 จำนวนประชากร และตัวอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา               32 

4.1 จำนวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม              38 

4.2 จำนวนร้อยละของอายุผูต้อบแบบสอบถาม              38 

4.3 จำนวนร้อยละของการศกึษาผูต้อบแบบสอบถาม                                          39 

4.4 จำนวนร้อยละของอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม              39 

4.5 จำนวนร้อยละของรายได้ผู้ตอบแบบสอบถาม              40 

4.6      ภาพรวมของการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา           41 

4.7      ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา   42               

          งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยภาพรวม                      

4.8      ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา     43

 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านขั้นตอนการให้บริการ  

4.9 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา     44            

          งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านช่องทางการใหบ้ริการ   

4.10 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา     45           

          งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ     

4.11 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา 46 

          งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก   

4.12 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา   47 

          งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  โดยภาพรวม                                          

4.13     ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา   48 

          งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ด้านขั้นตอนการให้บริการ                               

4.14 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา   49 

          งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   ด้านช่องทางการให้บริการ   

 

 



(- 8 -) 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที่                                     หน้า 

 

4.15    ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา     50 

         งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ด้านเจา้หนา้ที่ผูใ้ห้บริการ    

4.16    ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา     51 

         งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก                             

4.17 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา     52 

          งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ)               

4.18 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา     53 

          งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ)  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

4.19    ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา     54 

          งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) ด้านช่องทางการให้บริการ  

4.20 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา     55 

          งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ)   ด้านเจา้หนา้ที่ผูใ้ห้บริการ  

4.21 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา     56 

         งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  

4.22 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา     58 

          งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน)  โดยภาพรวม                        

4.23 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา     59 

          งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน)  ด้านขั้นตอนการให้บริการ            

4.24    ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา     60 

          งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน)  ด้านช่องทางการให้บริการ     

4.25    ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา     61 

          งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ           

4.26 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา     62 

         งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน)  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก    

4.27 ภาพรวมคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา      63 

   



 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร         

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกศลิา อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 งาน ประกอบด้วย 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานสวัสดิการและ

พัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) และงานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน)ของประชาชน

ในเขตพืน้ที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 

 ภาพรวมคุณภาพของการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

โคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุก

งาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ความมุ่งหมายเพื่อ ประเมินรอ้ยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

จำนวน 4 งาน คือ  

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  

3. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ)  

4. งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน)    

วธิีดำเนินการวจิัย 

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง

ของประชาชนผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัด

สกลนคร ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ 

จังหวัดสกลนคร เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
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(การบริหารจัดการขยะ) และงานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) การสุ่มตัวอย่างในการศึกษา

ค้นคว้าครั้งนี้ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 370 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะสุ่มประชากรใน

แต่ละหมู่บ้านโดยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูม ิ(Stratified Sampling)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ตามแบบสอบถาม

ที่ได้สร้างขึ้น โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่าง เดือน สิงหาคม - กันยายน 2564  

โดยการออกสัมภาษณ์ประชาชนทุก หมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ตามขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ของแต่ละหมู่บ้านที่ได้จากการสุ่ม 

สถติิท่ีใช้ในการวจิัย 

1. ร้อยละ (Percentage)  ใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545  :  104 ) 

   P          =   100
N

f
  

 เมื่อ   P         แทน      ร้อยละ 

   f          แทน     ความถี่ที่ต้องการแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 

   N         แทน     จำนวนความถี่ทั้งหมด 

 ค่าเฉลี่ย    (Mean )    ใช้สูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545  :  105 ) 

            =       
N

 
 

 เมื่อ         แทน     ค่าเฉลี่ย 

      แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   N แทน จำนวนคะแนน 

 2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( Standard Deviation ) ใชสู้ตร  (บุญชม  ศรี

สะอาด.  2545  :  106 ) 

  S.D.       =      
( )

( )1NN

N
22

−

−   

 เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   X แทน คะแนนแต่ละตัว 

   N แทน จำนวนคะแนน 

     แทน ผลรวม 
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ผลการวจิัย 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 370 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 

247 คน คิดเป็นร้อยละ 66.47 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 33.24 

เมื่อจำแนกตามกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จำนวน 102  คน คิดเป็นร้อย

ละ 27.50  รองลงมาอายุระหว่าง 40 – 49 ปีจำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40  อายุ

ระหว่าง 20 – 29 ปี  จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  อายุต่ำกว่า 20 ปี  จำนวน 46 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.43  อายุระหว่าง 50 - 59 ปี  จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.89 

และลำดับสุดท้ายคือ อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5.40 ตามลำดับ  

 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา ส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา

จำนวน 175  คน คิดเป็นร้อยละ 47.30  รองลงมาการศึกษาอยู ่ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

จำนวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.68 ระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่า จำนวน 20 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.41  ระดับปริญญาตรี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 และสูงกว่าปริญญา

ตรี  จำนวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 0.81  ตามลำดับ หากจำแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่มี

อาชีพเกษตรกรรม  จำนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 58.65  รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป 

จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76  อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 42 คน คิดเป็น

ร้อยละ 11.35 พนักงานงานบริษัทเอกชน จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ  จำนวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.78  และรับราชการ/พนักงานของรัฐ  จำนวน 

5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.35 ตามลำดับ และเมื่อจำแนกตามระดับรายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้

ระหว่าง 2,000 – 4,000 บาท จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 รองลงมามีรายได้

ระหว่าง 4,001 – 6,000 บาท จำนวน 85  คน คิดเป็นร้อยละ 22.97 มีรายได้ระหว่าง 

6,001 – 8,000 บาท จำนวน 55  คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.86  มีรายได้นอ้ยกว่า 2,000 บาท 

จำนวน 34  คน คิดเป็นร้อยละ 9.19  มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท จำนวน 25  คน คิด

เป็นร้อยละ 6.76  และมีรายได้ระหว่าง 8,001 – 10,000 บาท  จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อย

ละ 2.97 ตามลำดับ 

 

 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิด

เป็นร้อยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื ่อจำแนกเป็นรายด้านโดย
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เรียงลำดับจากค่าเฉลี ่ยที ่มากที ่สุดไปหาค่าเฉลี ่ยน้อยที ่สุด ได้แก่ งานสาธารณสุข         

(พ่นหมอกควัน) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86  คิดเป็นร้อยละ 97.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด รองลงมาคือ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไป คือ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นรอ้ยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากที่สุด  และลำดับสุดท้ายคือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.83 คิดเป็นรอ้ยละ 96.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 

 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

โคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย

ภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

เมื่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความ

สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ตามลำดับ 

 4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โดย
ภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.84  คิดเป็นร้อยละ 96.80 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไป ด้านช่องทางการให้บริการ และด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
 5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน       
(การบริหารจัดการขยะ) โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 คิดเป็นรอ้ยละ 97.00 ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 
ลำดับแรก ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.40 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านขั ้นตอนการให้บริการ และด้าน
ช่องทางให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 และลำดับ
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สุดท้าย คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80  
ตามลำดับ 

 6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) โดย

ภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ด้านสิ่ง

อำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.40 ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางให้บริการ และด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 

ข้อเสนอแนะ 

 

 1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกศลิา  อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร ทุกงาน 

 2. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ควร

นำผลการสำรวจความพึงพอใจมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และ

ลูกจ้างทราบถึงปัญหา อุปสรรค พัฒนาการของแต่ละประเด็น และการปฏิบัติงานในส่วน

ราชการของตน เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึน้ 
 3. หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการ

ให้บริการประชาชน และสนับสนุนองค์ความรู้ที่เหมาะสมแก่หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 4. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ควร

กําหนดนโยบายและคู่มอืการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ

ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในด้านต่างๆอย่างพึง

พอใจ 

 5. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร ควร

ศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม เพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชน โดยศึกษาจากข้อมูลเชิงลึก และนำผลวิจัยที่ได้ไปใช้ในการเป็น
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ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานให้ท้องถิ่นใหเ้กิดประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

ต่อไป 

 6. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ควร

ปรับคุณภาพการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยการเพิ่มบุคลากร 

หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความ

สะดวกทางด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจดอุปกรณ์เพื่อช่วยเพิ่มช่อง

ทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ 

จังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะข้อมูลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ บริเวณหรือ

พื้นที่มักได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ เพื่อแนวทางลดผลกระทบต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจ

และสังคม ตลอดจนครุภัณฑ์สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งส่งผลต่อ

การยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ครอบคลุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บรกิารของ

องค์การบรหิารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 

มิติที่ 2 มติิด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

 ผูว้ิจัยได้ดำเนินการประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร    

ด้านต่างๆ ดังนี้ 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ร้อยละ 96.60  

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     ร้อยละ 96.80 

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) ร้อยละ 97.00 

 งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน)    ร้อยละ 97.20 

 โดยรวม       ร้อยละ 96.80 
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       ดังน้ันประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บรกิารโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด            

คดิเป็นร้อยละ 96.80   ได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 

   ระดับความพึงพอใจมากกว่ารอ้ยละ  95 ขึ้นไป 

   ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  95 

   ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  90 

   ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  85 

   ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  80 

   ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  75 

   ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  70  

  ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  65 

  ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  60 

  ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  55 

  ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  50 
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บทที่  1 

บทนำ 

 

ท่ีมาและความสำคัญ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นรูปแบบของการปกครองที ่มีการกระจายอำนาจ 

(Decentralization)  คือ องค์กรกำหนดให้มกีารกระจายอำนาจหน้าที่ไปสู่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะทำ

ให้องค์กรเกิดความคล่องตัวในการทำงาน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการ

ปกครองตนเอง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร ที่ประชาชนเลือกตั้งเข้า

มาทำหนา้ที่แทน ซึ่งเป็นบันไดสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 

ได้กำหนดหลักการบริหารราชการแผ่นดินว่าต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยใช้

วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งผลให้มีการจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ขึ้น โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร

จัดการที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาลสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ

บริหารจัดการที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และบูรณาการแก้ไ ข

ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน

ทั ้งในแง่คุณภาพและปริมาณ ไม่ว่าจะเป็นในด้านกระบวนการ ขั ้นตอนในการให้บริการ 

เจ้าหน้าที่ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการให้บริการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินงานด้านการบริการหลักๆ ที่เกี่ยวกับประชาชนโดยตรง 

เช่น การบริการจัดการศึกษา งานกฎหมาย งานสวัสดิการและสังคม งานจัดเก็บรายได้ งาน

การเงินและบัญชี งานบริหารทั่วไป งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานขออนุญาตต่างๆ งาน

ส่งเสริมการเกษตร อินเตอร์เน็ตตำบล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ขยาย

ลงไปสู่ประชาชน ที่อยู่ในพืน้ที่ใหใ้กล้ชิด และดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด 

นอกจากนีอ้งค์การภาครัฐภายใต้บริบทของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 

Management ) ได้นำแนวคิดทางการตลาดมาประยุกต์ใช้เพื่อให้หน่วยงานราชการต่างๆดำเนิน

ตามบทบาทในการให้บริการสาธารณะแก่ผู้รับบริการได้อย่างมีระบบ และเน้นผลสัมฤทธิ์ 

(Result oriented) และมุ่งให้ระบบราชการสามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานที่องค์การ
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ภาครัฐพึงให้ความสนใจในการจัดบริการสาธารณะตามขอบเขตอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ 

รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต้องหันมาพิจารณาถึงคุณภาพของการให้บริการ (Service Quality) 

ด้วยการให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เนื่องจากผู้รับบริการ

ต่างคาดหวังทีจ่ะได้รับบริการที่ดีที่สอดคล้องกับความต้องการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจาก

อำเภอเจริญศิลป์ 10 ก.ม. อยู่ติดลำน้ำยามระหว่างอำเภอเจริญศิลป์กับชาววานรนิวาส ที่มา

ของตำบลโคกศลิา เนื่องจากตำบลโคกศลิาเป็นที่ราบสูง สภาพดินเป็นลูกรัง/หิน โคก คือ ที่สูง 

ศิลา คือ หิน จึงตั้งชื่อว่า  โคกศิลา ตำบลโคกศิลา  มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปส่วนใหญ่เป็น

ที่ราบ  มีลูกคลื่นต่ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา มีพื ้นที ่อยู ่ในเขตการปกครอง

ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนอื ติดต่อกับ   ตำบลธาตุ อำเภอวานรนวิาส 

ทิศใต้    ติดต่อกับ   ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตำบลศรวีิชัย อำเภอวานรนวิาส 

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ตำบลเจริญศลิป์ อำเภอเจริญศิลป์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่บนหลักการกระจายอำนาจทางการปกครองและมีบทบาทหน้าที่ใน

การให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ให้กับประชาชนในพื้นที่

รับผิดชอบ ฉะนั้นการศกึษาความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครจะทำให้ทราบถึงความพึงพอใจของ

ประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ 

จังหวัดสกลนคร เป็นผลสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในท้องที่ต่อการรับบริการ

ด้านต่างๆ ที่ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัด

สกลนคร เพื่อที่จะได้นำผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการกับประชาชนใน

พื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างสูงที่สุด ฉะนั้นการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ทำให้

ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล

โคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร อันเป็นผลที่สะท้อนถึงความรู ้สึกนึกคิดของ

ประชาชนในท้องที่ต่อการรับบริการด้านต่างๆ ที่ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา 
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อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เพื่อที่จะได้นำผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบการ

ให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างสูงที่สุด 

วัตถุประสงค์ของการศกึษา 
 

 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกศลิา อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 งาน ประกอบด้วย 

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  

3. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ)  

4. งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน)    
 

ขอบเขตของการศกึษา 
 

 การศกึษาครั้งนี้เป็นการศกึษาระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา 

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 งาน ประกอบด้วย งานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ)      

และงานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขต

พืน้ที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

 ในการประเมินครั ้งนี ้ ผู ้ศึกษาเห็นว่าผลที ่ได้รับจากการประเมินจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ทั้งทางด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ 

จังหวัดสกลนคร ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสม  และสอดคล้องกับพื้นที่

และความตอ้งการของประชาชน  ดังนี้ 

  1. สามารถนำผลจากการประเมินเป็นกรอบในการกำหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพืน้ที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 
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 2. สามารถนำองค์ความรู้ที ่ได้ ไปใช้ให้เกิดการขยายประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา

ค้นคว้า เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมนิงานในด้านต่าง ๆ ต่อไป  

 3. ได้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ

ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ 

กรอบแนวคดิที่ใช้ในการวิจัย 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็น กรอบแนวคิด ซึ่ง

จะนำมาประยุกต์ใช้ กับงานวิจัยในครั้งนี ้ดังแสดงในรูป ดังนี้ 

                     ตัวแปรตน้                                                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1.1  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความชอบ ความพอใจ ความต้องการของ

ประชาชน ที่มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ 

จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 งาน ประกอบด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนา

และจัดเก็บรายได้ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ ) และงาน

สาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) 

2. การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรอืกระบวนการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของ

บุคคล หรอืองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอื่นและก่อให้เกิดความพึง

พอใจจาก ผลกระทบนั้น  

คุณลักษณะส่วนบุคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศกึษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 

ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการ 

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  

3. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน          

(การบริหารจัดการขยะ)  

4. งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน)  
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 3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ให้ความเอาใจใส่ในหน้าที่บริการ

มีบุคลิก ท่าทีและมารยาทที่ดีมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค

โดยไม่เลือกปฏิบัติ ซื่อสัตย์สุจริต โดยมีความตรงไปตรงมาในหน้าที่ไม่เรียกร้องผลประโยชน์

จากผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ พร้อมทั้งตอบคำถามและ 

แจงขอ้สงสัยของผู้มารับบริการ 

 4. ประชาชนผู้ใช้บริการ หมายถึง ประชาชนที่มาติดต่อขอใช้บริการงานทุก ๆ ด้าน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 
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บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้อง 

 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

โคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพืน้ฐานและแนวทางในการศกึษา โดยจะนำเสนอตามลำดับดังนี้ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 

 3. บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อยถึงผลสำเร็จของงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการ

ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขาพึงประสงค์ โดยมี

นักวิชาการให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายทรรศนะด้วยกัน ดังนี ้
ขนิษฐา  เนตรล้อมวงศ์  (2535: 14 , 16)  กล่าวถึงความหมายตามความคิด

ของ Powell ว่าความพึงพอใจ  หมายถึง  ความสุขที่เกิดจากการปรับตัวของบุคคลต่อ

สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และเกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของบุคคลและการ

ได้รับการตอบสนอง  และใหค้วามหมายตามความคิดของ  Wolman ว่า ความพึงพอใจเป็น

ความรู ้สึกมีความสุขเมื ่อเราได้รับผลสำเร็จตามจุดมุ ่งหมาย  (Goal ) ความต้องการ           

( Needs )  หรอืแรงจูงใจ (Motivation ) นอกจากนีค้วามหมายตามความคิดของ  Tiffin  และ  

MacCormick  กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง แรงจูงใจของมนุษย์ซึ ่งตั้งอยู่บนความ

ต้องการขัน้พืน้ฐาน   

วิมลสิทธิ์  หรยางกูร (2526 : 174)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจเป็นการให้ค่า

ความรู้สึกของคนเราที่สัมพันธ์กับระบบมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม

จะแตกต่างกัน  เช่นความรู้สกึเลว  พอใจ-ไม่พอใจ  สนใจ-ไม่สนใจ เป็นต้น  

วินิสา บุญคง และคณะ (2547 : 10) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก

หรือเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทางบวก ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดความพึงพอใจต่อ

การปฏิบัติงาน มีการเสียสละอุทิศแรงกายแรงใจและสติปัญญาให้แก่งานเป็นอย่างมาก  
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ตรงกันข้ามถ้าบุคลากร มีความรู้สึกหรือเจตคติที่มีต่อการปฏิบัติงานในทางลบ  จะทำให้

เกิดความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน  งานก็จะไม่เก ิดผลสัมฤทธิ์ ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู ่กับ

องค์ประกอบที่จะจูงใจที่มีอยู่ในงานนั้นๆ ความพึงพอใจในการทำงานจึงเป็นผลมาจากการ

สร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุน้ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจที่จะใช้พลังปฏิบัติงานให้หน่วยงาน

ของตนเองมีความเจริญ และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น 

สมบัติ ยรรยง (2533 : 5) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ปฏิกิริยาทาง

อารมณ์ที ่ผู ้ปฏิบัติงานเกิดความสบายใจต่อการกระทำ  และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่

ผูป้ฏิบัติงานจะต้องกระทำตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หรอืด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง

ต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

Cullen (2001 : 664) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความรับรู้ของ

บุคคลทั้งที่เกิดขึน้ในระยะสั้นและระยะยาวที่มตี่อคุณภาพการบริการต่างๆ ทั้งในระดับแคบ

ที่เกี่ยวกับลักษณะบริการ ที่มตี่อคุณภาพการบริการ เช่น ความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือ

น่าไว้วางใจของผูใ้ห้บริการ เป็นต้น และในระดับกว้างที่เป็นมุมมองของผู้รับบริการที่ได้จาก

บริการทุกประเภทที่นำไปเป็นข้อสรุปรวมความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการที่มีต่อองค์กร 

McCormick and Daniel (1980) กล่าวว่า “ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์

ที่ตัง้อยู่บนความตอ้งการ พืน้ฐาน (Basic Needs) มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับ

ผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจ (Incentive) และ พยายามหลกีเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ” 
จากความหมายข้างต้นนั้นสรุปได้ว่าความพึงพอใจ  หมายถึงความรู้สึกนึกคิด

หรือ ทัศนคติ ในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับ

การตอบสนองความต้องการของบุคคลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้บุคคลเกิด

ความพึงพอใจจนบรรลุวัตถุประสงค์  เช่น  ความรู้สึก ดี-ไม่ดี  พอใจ-ไม่พอใจ  ชอบ-ไม่

ชอบเป็นต้น ซึ่งความพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ

หรือบรรลุจุดหมายในระดับหนึ่ง นักวิชาการได้พัฒนาทฤษฎีที่อธิบายองค์ประกอบของ

ความพึงพอใจและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับปัจจัยอื่นๆไว้หลายทฤษฎ ี              

 ดังนั ้นการให้บริการเป็นหน้าที ่สำคัญของหน่วยงานหรือองค์การที่จัดให้

ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน นั่นคือการให้บริการโดยไม่คำนึงถึงตัวบุคคล กล่าวคือ เป็น

การให้บริการที่ไม่ใช้อารมณ์ และไม่มีความชอบพอใครเป็นพิเศษ ซึ่งทำให้เกิดความพึง

พอใจแก่ผู ้ได ้ร ับบริการทุกระดับความพึงพอใจในการบริการมีความสำคัญในการ
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ดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีลักษณะทั่วไปดังนี้ (สิริกันยา พัฒนภูทอง. 

2546 :9-10) 

1. ความพึงพอใจในการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของ

บุคคลต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งบุคคลจำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัว การตอบสนอง

ความตอ้งการส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอื่น ๆ และสิ่งต่างๆ ในชีวติประจำวัน ทำ

ให้แต่ละบุคคลมีประสบการณ์การรับรู้ เรียนรู ้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกันออกไป ใน

สถานการณ์บริการก็เช่นเดียวกัน บุคคลรับรู้สิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการไม่ว่าจะเป็น

ประเภทของการบริการ หรือคุณภาพของการบริการ ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับจากการ

สัมผัสบริการต่าง ๆ หากเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ ได้รับสิ่งที่คาดหวังทำให้

เกิดความรูส้ึกที่ด ีและพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 

2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่าง สิ่งที่คาดหวังกับ

สิ่งที่ได้รับจริงในสถานการณ์หนึ่ง ในสถานการณ์ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะมารับบริการก็ตาม 

มักจะมีมาตรฐานการบริการนั้นอยู่ในใจอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นแหล่งอา้งอิงคุณค่า หรือเจตคติ

ที่ยึดถือต่อการบริการประสบการณ์ดั ้งเดิมที่เคยใช้บริการ  การบอกเล่าจากผู้อื่นการ

รับทราบการประกันข้อมูลจากที่ต่าง ๆ การให้คำมั่นสัญญาของผู้ให้บริการเหล่านี้เป็น

ปัจจัยพื้นฐานที่ผู้รับบริการใช้เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับในวงจรการให้บริการตลอด

ช่วงเวลาเผชิญความจริง สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับรู้เกี่ยวกับบริการก่อนมาใช้บริการ  หรือ

ความคาดหวังในสิ่งที่ควรจะได้รับนี้ มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาเผชิญความจริง หรือพบปะ

ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นอย่างมาก เพราะผู้รับบริการจะเปรียบเทียบสิ่งที่

ได้รับจริงในกระบวนการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่คาดหวัง หากสิ่งที่รับเป็นไปตามที่คาดหวัง ถือว่า

เป็นการยืนยันที่ถูกต้องกับความคาดหวังที่มีอยู่ ผู้รับบริการย่อมพอใจต่อบริการดังกล่าว 

แต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง อาจจะสูงกว่าหรอืต่ำกว่านับเป็นการยืนยันที่คลาดเคลื่อน 

จากความหวังดังกล่าว ทั้งนี้ช่วงความแตกต่างที่เกิดขึ้น จะชี้ให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจ

หรือความไม่พึงพอใจมากน้อยได้ ถ้าข้อยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวก แสดงถึงความพึง

พอใจ ถ้าไปในทางลบแสดงถึงความไม่พึงพอใจ 

3. ความพึงพอใจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อม และ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่เข้า

มาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังไว้ของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งที่บุคคลอาจ

ไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่งเพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แต่อีกช่วงหนึ่งหากสิ่งที่คาดหวังไว้



10 

 

ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้อง บุคคลสามารถเปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้อย่าง

ทันทีทันใด แม้ว่าจะเป็นความรู ้สึกที่ตรงกันข้ามก็ตาม  นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็น

ความรู ้สึกที่สามารถแสดงออกในระดับมากน้อยได้  ขึ้นอยู ่กับความแตกต่างของการ

ประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้เวลาเป็นมาตรฐานในการ

เปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการต่าง ๆ 

 สรุปได้ว่าความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลซึ่งมักเกิด

จากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีในสิ่งนั้นตรงกันข้าม

หากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น ความพึงพอใจที่มี

ต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการของ

องค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่างๆของแต่ละบุคคลดังนั้น

การวัดความพึงพอใจในการใช้บริการอาจจะกระทำได้หลายวิธี  ดังต่อไปนี้ (สาโรช ไสย

สมบัติ. 2534 : 39)  

 1. การใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่งโดยการร้อง

ขอหรอืขอความร่วมมือ จากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่

กำหนดคำตอบไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นคำตอบอิสระโดยคำถามที่ถามอาจจะถามถึงความ

พึงพอใจในด้านต่างๆที่หน่วยงานกำลังให้บริการอยู่เช่นลักษณะของการให้บริการสถานที่

ให้บริการบุคลากรที่ให้บริการ เป็นต้น  

 2. การสัมภาษณ์เป็นอีกวิธีหนึ่งที ่จะทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูง

ใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคำถามให้ตรงกับข้อเท็จจริงการวัดความพึงพอใจโดยวิธีการ

สัมภาษณ์นับว่าเป็นวิธีที่ประหยัดและมีประสทิธิภาพอีกวิธีหนึ่ง  

 3. การสังเกตเป็นอีกวิธีหนึ ่งที ่จะทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการได้โดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการขณะรอรับบริการและ

หลังจากการได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิรยิาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของ

การมาขอรับบริการ เป็นต้น การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ผู้วัดจะต้องกระทำอย่างจริงจัง

และมีแบบแผนที่แน่นอนจึงจะสามารถประเมินถึงระดับความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการได้

อย่างถูกต้อง  
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 จะเห็นได้ว่า การวัดความพึงพอใจต่อบริการนั้น สามารถที่จะทำการวัดได้

หลายวิธี ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือ

เป้าหมายของการวัดด้วย จงึจะส่งผลใหก้ารวัดนั้นมีประสทิธิภาพเป็นที่น่าเช่ือถอืได้  

 ผาสุวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2532: 68) อธิบายว่า การวัดด้านจิตนิสัย 

หรอื ความรูส้ึกเป็นการวัดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้สกึหรอือารมณ์ เช่น ความสนใจ 

ความพอใจ ความซาบซึ้ง เจตคติหรือทัศนคติ ค่านิยมการปรับตัว ทัศนคติเป็นการวัดถึง

ความรู้สึกของบุคคลอันเนื่องมาจากการ เรียนรู้ หรือประสบการณ์ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ค่อนข้าง

ถาวรในระยะหนึ่ง แต่อาจเปลี่ยนได้ และทัศนคตกิ็สามารถระบุ ทิศทาง ความมากน้อยหรือ

ความเข้มได้  

 1. ข้อตกลงเบือ้งต้นในการวัดทัศนคติ ทัศนคต ิมักมีขอ้ตกลงเบื้องต้น (เชิดศักดิ์          

โฆวาสนิธ์; 2522 : 94-95) ดังนี้  

  1.1 การศึกษาทัศนคติเป็นการศึกษาความคิดเห็น ความรู้สึกของ

บุคคลที่มีลักษณะ คงเส้นคงวาหรืออย่างน้อย เป็นความคิดเห็นหรือความรู ้สึกที ่ไม่

เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาหนึ่ง  

  1.2 ทัศนคติไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง  ดังนั ้นการวัด

ทัศนคติจึงเป็นการวัดทางอ้อมจากแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติอย่าง

มีระเบียบแบบแผนคงที่ไม่ใช่พฤติกรรมโดยตรงของมนุษย์ 

  1.3 การศึกษาทัศนคติของมนุษย์นั้น ไม่ใช่เป็นการศึกษาแต่เฉพาะ

ทิศทางทัศนคติของบุคคลเหล่านั้น แต่ต้องศึกษาถึงระดับความมากน้อยหรือความเข้มของ

ทัศนคตดิ้วย  

 2. การวัดทัศนคติ มีหลักเบื้องต้น 3 ประการ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 

2546;222) ดังนี้  

  2.1 เนื้อหา (Content) การวัดทัศนคติต้องมีสิ่งเร้าไปกระตุ้นให้แสดง

กริยาท่าทีออก สิ่งเร้า โดยทั่วไปได้แก่ สิ่งที่ตอ้งการทำ  

  2.2 ทิศทาง (Direction) การวัดทัศนคตโิดยทั่วไปกำหนดให้ทัศนคติมี

ทิศทางเป็น เส้นตรงและต่อเนื่องกันในลักษณะเป็นซ้าย-ขวาและบวก - ลบ  

  2.3 ความเข้ม (Intensity) กริยาท่าทีและความรู้สึกที่แสดงออกต่อ

สิ่งเร้านั้น มีปริมาณมากหรือนอ้ยแตกต่างกัน ถ้ามีความเข้มสูงไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดก็

ตาม จะมีความรูส้ึก หรอืท่าทีรุนแรงมากกว่าที่มคีวามเข้มปานกลาง  
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 3. มาตรวัดทัศนคติ (Attitude Scale) เครื่องมือที่ใช้วัดทัศนคติ เรียกว่ามาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เครื่องมือวัดทัศนคติที่นิยมใช้และรู้จักกันแพร่หลายมี  4 

ชนิด ได้แก่ มาตรวัดแบบเธอร์สโตน (Thurstone Type Scale) มาตรวัดแบบลิคเคอร์ท 

(Likert Scale) มาตรวัดแบบกัตต์แมน (Guttman Scale) และมาตรวัดของออสกูด (Osgood 

Scale) ซึ่งแต่ละประเภทมีข้อจำกัด ข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน ดังนั้นการจะเลือกใช้มาตรวัด

แบบใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจำกัดของการศึกษา(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์; 

2547:294-306)  

 นอกจากนี้ สาโรช ไสยสมบัติ (2534, หน้า 39) ได้สรุปการวัดความพึงพอใจ 

ดังนี้ 

1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่งโดย

การขอร้อง หรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงใน

แบบฟอร์มที่กำหนดคำตอบไว้ให้ เลือกตอบ หรือเป็นคำตอบอิสระ โดยคำถามที่ถาม

อาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่หน่วยงานกำลังให้บริการ พนักงานที่ให้บริการ 

เป็นต้น 

2. การสัมภาษณ์เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มา

ให้บริการ ซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูง

ใจให้ผู ้ถ ูกสัมภาษณ์ตอบคำถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธี

สัมภาษณ์ นับว่าเป็นวิธีการที่ประหยัดและมี ประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง 

3. การสังเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้

บริการได้ โดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและ

หลังจากการมาขอรับบริการ เป็นต้น การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้จะต้องกระทำอย่าง

จริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอนจึงจะสามารถ ประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้

บริการได้อย่างถูกต้อง 

สรุปการวัดความพึงพอใจต่อการบริการนั้น สามารถวัดได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นกับ

ความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวัดด้วย จึงจะ  

ส่งผลให้การวัดนั ้นมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื ่อถือได้ ซึ ่งงานที่ศึกษานี้ได้เลือกการใช้

แบบสอบถามที่ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจด้วยตนเอง  
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แนวคดิเกี่ยวกับการบรกิาร 
 

 ตามที่ทราบกันดีว่าการบริการได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของ

คนเราอย่าง ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  เนื่องจากรูปแบบการดำเนินชีวิตและความต้องการของ

ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเป็นอยู่และค่านิยมของสังคม  ผู้ใช้บริการยุค

ใหม่มีความสนใจความอยู่ดีกินดีและความสะดวกสบายมากขึ้น  รวมถึงต้องการการ

บริการที่ดี รวดเร็วและง่าย ๆ ดังนั ้นสิ ่งสำคัญในการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีที่

เก ี ่ยวข ้องกับการบริการมีประเด็นที ่สำคัญ  ได ้แก ่  ความหมาย ของการบริการ 

ลักษณะเฉพาะของการบริการ ความสำคัญของการบริการจำแนกระดับของการบริการ 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ 

 ศุภนิตย์   โชครัตนชัย  (2536 : 13)  ได้ให้คำจำกัดความของการบริการไว้ว่า  

“การบริการเป็นกระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผู้อื่นในอันที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับความสุข  

ความสะดวก  หรอื  ความสบาย” นอกจากนี ้การบริการยังเป็นการกระทำที่เกิดจากจิตใจ

ที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีช่วยเหลอืเกื้อกูล  เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่  เอื้ออาทรมีน้ำใจไมตรีให้

ความสะดวกรวดเร็ว  ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค  ผู้รับบริการจะเกิดความ

ประทับใจ  หรอืเกิดทัศนคติที่มตี่อการบริการดังกล่าวได้ 

 สุนิรันดร์  จันทร์วิเศษ (2540 อ้างถึง  ธนสิทธ์ , 2543 : 14) ได้ให้ความหมาย

ของการให้บริการว่า  เป็นบริการในฐานะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำเพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 

 กล่าวโดยสรุป  การบริการ  หมายถึง  กิจกรรมหรือกระบวนการดำเนินการ

อย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การ  เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลและ

ก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลการกระทำนั้น ๆ  ซึ่งการบริการที่ดีจะเป็นการกระทำที่

สามารถตอบสนองความต้องการผู้ที่แสดงความจำนงใหไ้ด้ตรงกับสิ่งที่บุคคลนั้นคาดหวังไว้ 

พร้อมทั้งทำใหบุ้คคลดังกล่าวเกิดความรู้สกึดีและประทับใจต่อสิ่งที่ได้รับในเวลาเดียวกัน 

 หลักพื้นฐานที่เป็นหัวใจนำไปสู่ความสำเร็จของการบริการที่มีคุณภาพ  โดย

นำเอาคำว่า  “บริการ” ที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Service”  มาแยกตัวอักษรแต่ละตัวเป็น

คำขึ้นต้นขององค์ประกอบ ของความสำเร็จในการบริการ (วีระพงษ์   เฉลิมจิระรัตน์.  

2539 : 108)   
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ความพึงพอใจ                                   

ความคาดหวัง 

ความพรอ้ม 

ความมปีระสิทธิภาพ 

ความมไีมตรี 

ความมคีุณค่า 

ความสนใจ 

ความพึงพอใจ 

ความคาดหวัง 

ความพรอ้ม 

ความมคีุณค่า 

ความสนใจ 

ความมไีมตรี 

ความมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

การบริการ 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2.1   หลักพื้นฐานของความสำเร็จในการบริการ 

ที่มา  :  วีระพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์.  2539 :  108 

 

 จากภาพประกอบ  การจัดระบบการบริหารให้มีคุณภาพจำเป็นต้องคำนึงถึง

องค์ประกอบสำคัญ  7  ประการ  ดังนี้ 

 1. ความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการ (Satisfaction) การให้บร ิการที ่ด ีต ้องมี

เป้าหมายอยู่ที่ผู้รับบริการหรือลูกค้าเป็นหลักสำคัญ  โดยผู้ให้บริการจะต้องถือเป็นหน้าที่

โดยตรงที่จะต้องพยายามกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจให้

ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะผู้ใช้บริการจะต้องมีจุดมุงหมายของการมารับบริการและ

คาดหวังให้มีการตอบสนองความต้องการนั้น  หากผู้ให้บริการ  (ผู้บริหารการบริการและ

ผูป้ฏิบัติงานบริการ)   สามารถรู้เท่าทันหรอืรับรู้ความตอ้งการของผูร้ับบริการและสามารถ

แสดงพฤติกรรมที่สนองการบริการ ได้ตรงกันพอดีผูร้ับบริการย่อมเกิดความพึงพอใจและมี

ความรูส้ึกที่ดตี่อการบริการดังกล่าว 

 ดังนั ้น คุณภาพของการบริหารการบริการและการให้บริการของพนักงาน

บริการนับเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริการ ซึ่งขึ้นอยู ่กับการวาง

แผนการบริการที่ต้องสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการ และพัฒนาคุณลักษณะ
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ของพนักงานบริการที่ดี ได้แก่ การเป็นผู้มีจิตสำนึกของการให้บริการ รวมทั้งการมีความรู้ 

ความสามารถ เจตคติตลอดจนบุคลิกภาพที ่เหมาะสมกับงานบริการ  นอกจากนั ้น

สภาพแวดล ้อมและบรรยากาศของการบร ิการท ี ่ด ีก ็ เป ็นป ัจจ ัยท ี ่ม ิควรละเลย 

สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสบาย 

สวยงาม และมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที ่ทันสมัยสำหรับให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ รวมทั้ง

บุคลากรผูป้ฏิบัติงานบริการ จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของการบริการที่สร้างความรู้สึก

ที่ดแีละความพึงพอใจของการบริการทุกระดับ 

 2. ความคาดหวังของผู้ให้บริการ (Expectation) เมื่อผู้รับบริการมาติดต่อกับ

องค์กรหรือธุรกิจบริการใด ๆ  มักจะคาดหวังที่จะได้รับการบริการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง

ผู้ให้บริการจำเป็นจะต้องรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับความคาดหวังพื้นฐาน และรู้จักสำรวจ

ความคาดหวังเฉพาะของผู้รับบริการ เพื่อสนองบริการที่ตรงกับความคาดหวัง ซึ่งจะทำให้

ผูร้ับบริการเกิดความพึงพอใจหรืออาจจะเกิดความประทับใจขึ้นได้ หากการบริการนั้นเกิด

ความคาดหวังที่มอียู่เป็นที่ยอมรับว่าผู้รับบริการมักจะคาดหวังการบริการที่รวดเร็วทันใจ มี

ประสิทธิภาพและแสดงออกด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม ทั้งนี้สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้นั ้นจะ

แตกต่างผันแปรไปตามลักษณะของการบริการ เช่น ความคาดหวังของคนไข้ที่รอให้แพทย์

มาตรวจเช็คอาการป่วยย่อมแตกต่างจากการคาดหวังของวัยรุ่นที่ยืนรอเข้าแถวเพื่อขึ้นเรือ

เหาะในสวนสนุกเพราะคนไข้รูส้ึกไม่สบายก็จะคาดหวังใหไ้ด้รับการบริการที่รวดเร็วและเอา

ใจใส่อย่างดีเป็นพิเศษ การวิจัยการตลาดเกี่ยวกับความต้องการ การรับรู้ การจูงใจ และ

เจตคติ รวมทั้งพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ จะช่วยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่

รับบริการคาดหวังจากงานบริการหรือความต้องการการบริการใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการบริการใหส้ามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น 

 3. ความพร้อมในการบริการ (Readiness) ประสิทธ ิภาพของการบริการ

ย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมที่จะให้บริการในสิ่งที่ผู้รับบริการ ภายในเวลาและด้วยรูปแบบที่

ต้องการ ความต้องการของบุคคลเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและไม่อาจกำหนดตายตัวได้ เพราะ

ความตอ้งการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันตามธรรมชาติ ทั้งยังแปรเปลี่ยนไปได้ทุกขณะ

ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หน่วยบริการหรือธุรกิจบริการจำเป็นต้องตรวจสอบดูแลให้บุคล

กรรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้มคีวามพร้อมอยู่ตลอดเวลาในอันที่จะสนองบริการได้

อย่างแบบพลันและทันใจ ก็จะทำให้ผู้รับบริการชอบใจและรู้สึกประทับใจ ผู้ให้บริการจึง
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จำเป็นต้องมั่นใจว่าได้เตรียมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบริการไว้พร้อมสรรพที่จะให้บริการ

ได้ทันทีเมื่อมีผู้มารับบริการ 

 4. ความมีคุณค่าของการบริการ (Values) คุณภาพของการให้บร ิการท ี่

ตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบลูกค้าด้วยความพยายามที่จะทำใหลู้กค้าด้วยความพยายามที่จะ

ทำให้ลูกค้าขอบใจและถูกใจกับบริการที่ได้รับ ย่อมแสดงถึงคุณค่าของการบริการที่คุ้มค่า

สำหรับผู้รับบริการ อาชีพบริการมีลักษณะต่าง ๆ กันและมีวิธีการบริการที่ไม่เหมือนกัน 

คุณค่าของการบริการขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู ้รับบริการได้รับและเกิดความรู้สึกประทับใจ เช่น 

ลูกค้าเข้าไปในภัตตาคารแห่งหนึ่งพนักงานเสิร์ฟให้การต้อนรับด้วยความสุภาพรับคำสั่ง

และนำอาหารมาเสิร์ฟถูกต้อง ไม่ต้องรอนาน อาหารมีรสชาติดี โต๊ะอาหารถูกจัดไว้อย่าง

สวยงามด้วยอุปกรณ์เข้าชุดกัน  มีเสียงดนตรีเบา ๆ ภายในภัตตาคารตกแต่งอย่างทันสมัย

ไม่แออัดและสะอาดเรียบร้อย หลังจากการจ่ายเงินค่าบริการลูกค้ามีความรู้สึกไม่เสียดาย

เงินที่จ่ายไปและตั้งใจว่าจะกลับมาภัตตาคารนี้อีก เพราะอาหารอร่อยและบริการดีเยี่ยม 

เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้รับคุณค่าจากการ   บริการอย่างเต็มเปี่ยม 

 5. ความสนใจต่อการบริการ (Interest) การให้ความสนใจอย่างจริงใจต่อลูกค้า

ทุกระดับและทุกคนอย่างยุติธรรมหรือการให้บริการเท่าเทียมกันนับเป็นหลักการของการ

ให้บริการที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใครก็ตามเขาก็ต้องการได้รับการบริการที่ดี

ด้วยกันทั้งสิ้น ผู้ให้บริการจึงจำเป็นต้องให้ความสนใจต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการที่เข้ามา

ติดต่อโดยเสมอภาคกัน การเอาอกเอาใจ เฉพาะลูกค้าที่ซือ้สินค้าครั้งละมาก ๆ หรือลูกค้า

ที่มีฐานะดี แต่งตัวดีโดยไม่เอาใจใส่ต่อลูกค้าอื่นย่อมทำให้ลูกค้านั้นรับรู้ถึงการปฏิบัติที่

แตกต่างกันนี้และอาจไม่พอใจที่จะมาเป็นลูกค้าอีกต่อไปดังนั้นการปฏิบัติต่อลูกค้าจะต้อง

สุภาพอ่อนโยน และให้เกียรติลูกค้าตลอดเวลาในกรณีที่ลูกค้ามาขอรับบริการพร้อมกัน

หลายคน  ควรใหบ้ริการตามลำดับก่อนหลังในลักษณะที่สมควรมาก่อนจะได้รับการบริการ

ก่อน โดยไม่ด่วนตัดสินลูกค้าจากเพียงรูปโฉมหรือกำลังซือ้เท่านั้น ผูใ้ห้บริการจะต้องทราบ

เทคนิคการให้บริการที่เหมาะสมและเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าในการให้ความใส่ใจได้

อย่างเหมาะสมด้วย 

 6. ความมไีมตรีจิตในการบริการ (Courtesy) การตอ้นรับลูกค้าด้วยใบหน้าที่ยิ้ม

แย้มแจ่มใสและท่าทีสุภาพอ่อนโยนของผู้ให้บริการ แสดงถึงอัธยาศัยของความเป็นมิตร

และสร้างบรรยากาศของการบริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง จะส่งผลให้ผู้รับบริการเกิด

ความรู้สึกที่ดีและประทับใจต่อการบริการด้วยไมตรีจิตแก่ลูกค้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะต้องมี
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บุคลิกสง่างาม มีชีวิตชีวายิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพอ่อนโยน   รู้จักค้นหาความต้องการ

ของผู้รับบริการที่มีทักษะและจติสำนึกของการใหบ้ริการ 

 7. ความมปีระสิทธิภาพของการดำเนินงานบริการ (Efficiency) ความสำเร็จของ

การบริการขึ้นอยู่กับการบริการอย่างเป็นระบบที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน เนื่องจากการบริการ

เป็นงานที่เกี่ยวข้องระหว่างคนกับคน การกำหนด “ปรัชญาการบริการ” หรือแผนในการ

ให้บริการและการพัฒนากลยุทธ์การบริการเพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอย่อม

แสดงให้เหน็ถึงประสิทธิภาพของการบริการ ซึ่งเริ่มตน้จากการวิเคราะห์วิจัยความต้องการ

ปฏิกิริยาตอบสนองและความประทับใจของผู้รับบริการ นำมากำหนดเป้าหมายของการ

บริการ รวมทั้งแบบและปัจจัยพื้นฐานของการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการทุกฝ่าย ซึ ่งมีบทบาท

รับผิดชอบงานบริการที่ตนเองถนัดและมีอำนาจในการตัดสินใจ ขณะปฏิบัติงานการ

ตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามเกณฑ์และความ

คาดหวังของผู้รับบริการ ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการให้สามารถ

ปฏิบัติงานในหนา้ที่มาตรฐานคุณภาพของงานบริการอย่างสม่ำเสมอ 

 ขณะเดียวกัน สมิต สัชฌุกร (2546) กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย 

1) รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่

ผูร้ับบริการได้รับ ทำใหส้ามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้ 

2) ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ำเสมอ 

และ ความถูกต้องในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่

ให้บริการ 

3) การตอบสนองต่อผู ้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผู ้ใช้บริการ

คำนึงถึง เวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่าตรง

จุดหรอืดีกว่า ตามที่ผูรั้บบริการตอ้งการหรือไม ่

4) ความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ผู ้รับบริการจะมองถึงความรู ้ ความ     

ชำนาญ หรือความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความมั่นใจ 

รวมทั้งความไวว้างใจในการบริการนั้นๆ 
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5) ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผู ้ร ับบริการ

พิจารณาถึงความสะดวกด้านเวลา สถานที่ ทำเล ที่ตั ้ง ตลอดจนความ

พยายามของพนักงาน ที่จะเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้ง

ความสนใจในการตอบสนองความ ต้องการดงักล่าว 

บริบทขององค์การบรหิารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 
 

ที่ตั้ง 

เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2416 มรีาษฎรประมาณ 4 – 10 ครอบครัวอพยพมาจากบ้าน

พันนา (บ้านพันนา)   ตำบลพันนา  อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร ( ในปัจจุบัน )  

มาตั้งบ้านเรือนบริเวณที่ราบลุ่มลำน้ำยาม  ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่เหมาะสมกับการทำนาและมีปลา

ชุกชุมมาก 

การตั้งบ้านเรือนของคนในสมัยโบราณ  จะพิจารณาเรื ่องแหล่งน้ำและความ

เหมาะสมของพื้นที่ในการทำนาเป็นหลัก  การตั้งบ้านเรือนบริเวณที่ราบลุ่มลำน้ำยามสมัย

นั้นมีประมาณ 3– 4 กลุ่มเล็กๆคือ 

 - กลุ่มบ้านโพนทอง  เป็นบ้านดั่งเดิมของบ้านสร้างฟาก  หมู่ที่ 7  ตำบล

เจริญศลิป์  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน 

 - กลุ่มบ้านกุดน้ำแดง  เป็นบ้านดั่งเดิมของบ้านโคกศิลา  ปัจจุบันใช้ชื่อวัด

กุดน้ำแดง  น่าจะเป็นหมู่บ้านเดียวกับบ้านกุดนาขาม  ตำบลเจริญศิลป์  อำเภอเจริญศิลป์  

จังหวัดสกลนคร 

 - กลุ่มบ้านปลวก  ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เดิมในปัจจุบัน 

 - กลุ่มบ้านหนองทุ่ม  ซึ่งเป็นบ้านเรือนอยู่ที่เดิมในปัจจุบัน 

ประมาณ ปี พ.ศ. 2452  มีราษฎรจากบ้านนางัว  ตำบลแวง  อำเภอสว่างแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร  มาตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านกุดน้ำแดง  ซึ่งบริเวณที่ตั้ง

น้ำซับไหลผ่านมีป่าบอนขึ้นหนาแน่น  เลยตั้งชื่อตามสภาพภูมิประเทศว่า  “บ้านคำบอน”  

ในราวปี พ.ศ. 2460  กลุ่มชนบ้านหนองทุ่มได้พัฒนาตัวเองขึ้นมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึง

ได้รับการจัดอันดับหมู่บ้านเป็นหมู่ที่  4  ตำบลทุ่งแก  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  

กลุ่มชนบ้านกุดน้ำแดงได้รับการจัดอันดับเป็นหมู่บ้านที่  5  ตำบลทุ่งแก  อำเภอสว่างแดน

ดิน  จังหวัดสกลนคร 
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บ้านกุดน้ำแดงหรือบ้านโคกศิลาในปัจจุบัน  แต่เดิมนั้นตั้งอยู่ที่ตอนกลางทุ่งหรือ

ราบลุ่มของลำน้ำยาม  มีประชากรประมาณ  25  ครัวเรือน  มีเนื้อที่ประมาณ  20 ไร่  

(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดกุดน้ำแดง)  เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น 

นายทองสุข  แสนวิลัย , นายผิว  ฝ่ายระสาร , นายอ้น  ลียงค์ และนางผิว  อินธิ

จักร  ได้อพยพครอบครัวจากบ้านกุดน้ำแดง  (บ้านรา้งอยู่ด้านหลังวัดลุมพินวีัน)  เนื่องจาก

เป็นที่ดอนเล็กๆ ไม่มีทำเลเลีย้งสัตว์  มีความแออัดไม่สามารถขยายหมู่บ้านได้  มีปัญหาน้ำ

ท่วม  การเกิดโรคระบาด 

การตั้งบ้านเรือนในระยะแรกๆ (บริเวณด้านทิศตะวันตกของศูนย์สาธิตการตลาด  

หมู่ที่ 1 บ้านโคกศิลา)  มีประมาณ  4  ครัวเรือน  ต่อมาได้มีราษฎรจากตำบลไผ่ใหญ่  

อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ย้ายมาเพื่อหาแหล่งที่ทำมาหากินใหม่  และ

บางส่วนย้ายไปอยู่ที่อำเภอน้ำพอง (ไปกับนายอำเภอบุญชัย)  ที่บ้านหนองหันจาง  บ้านคำ

แก่นคูณ  และบ้านใกล้เรือนเคียง  แต่เห็นว่าพื้นที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์  จึงเดินทางย้าย

ต่อมาที่บ้านเหล้า  บ้านโคกกลาง  บ้านโคกพุทธา  (ตำบลตาลโกน  อำเภอสว่างแดนดิน  

จังหวัดสกลนคร)  ซึ่งมีญาติย้ายมาอยู่ก่อนแล้ว  แต่พื้นที่บ้านเหล้า  บ้านโคกกลาง  บ้าน

โคกพุทธา  มีพื้นที่ทำนาจำกัด  จึงคิดหาทางอพยพไปหาที่ทำกินแหล่งใหม่  นายค่ำ  ไชย

สาคร  นายผ่อง  ภักดีบัณฑิต  ได้พบเห็นบ้านตั้งใหม่  (บ้านโคกศิลา  เมื่อก่อนยังไม่มีชื่อ)  

ว่ามีความอุดมสมบูรณ์มีลำน้ำยามและหว้ยหลายสาย  มีที่ว่างมากมายสามารถจับจองทำ

ไร่ทำนาได้มาก  จึงได้เดินทางมาตั้งบ้านเรือน  พี่น้องบ้านไผ่ใหญ่  อำเภอม่วงสามสิบ  

จังหวัดอุบลราชธานี  ก็เดินทางมาสมทบอีก เช่น กลุ่มนายบัง แก่นท้าว นายมี แก่นท้าว 

นายตาแสง  อ่อนมิ่ง  นายมุ้ง  สมประสงค์  นายพ้วย  ไชยสาคร  ในคณะอพยพนี้มี

พระภิกษุร่วมเดินทางด้วย คือ พระอาจารย์พั่ว พระอาจารย์หล่อน สมประสงค์และพระ

ติดตามอีก  จำนวน  3  รูป   

ในขณะเดียวกันราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆ ทางอำเภอม่วงสามสิบ  โดยเฉพาะตำบล

ไผ่ใหญ่  และตำบลใกล้เคียง มีบ้านไผ่ใหญ่ บ้านโนนรังน้อย บ้านโนนรังใหญ่ บ้านโนนดู่ 

บ้านผือ บ้านแลง บ้านดู่ บ้านหนองบง  บ้านขาว บ้านหนองหมากทอ และจากอำเภออื่นๆ 

อีกทำให้มีครอบครัวเพิ่มอย่างรวดเร็ว  ถิ่นที่ตั้งเป็นที่ดอนสูงมีหินศิลาแรงมากมาย ดังนั้น

จึงได้ชื่อว่า “บ้านโคกศิลา” (นายสวัสดิ์ เป็นคนตั้งชื่อให้จนเป็นที่เรียกขานจนถึงปัจจุบัน) 

ประมาณปี พ.ศ.2462 นายสอน ลือชาพูล ผู ้ ใหญ่บ้านกุดน้ำแดงได้ย้ายถิ่นฐานมาตั้ง
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บ้านเรือนอยู่บริเวณทางทิศใต้ของวัดลุมพินีวัน ทำให้บ้านกุดน้ำแดงไม่มีราษฎรอยู่อาศัย

ตั้งแต่นัน้ถึงปัจจุบัน 

ตำบลโคกศิลา อยู่ห่างจากอำเภอเจริญศิลป์ 10 ก.ม. อยู่ติดลำน้ำยามระหว่าง

อำเภอเจริญศลิป์กับชาววานรนิวาส ที่มาของตำบลโคกศลิา เนื่องจากตำบลโคกศิลาเป็นที่

ราบสูง สภาพดินเป็นลูกรัง/หนิ โคก คือ ที่สูง ศิลา คือ หิน จงึตั้งช่ือว่า  โคกศลิา  

อาณาเขต 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา มีพื้นที่อยู่ในเขตการปกครองครอบคลุม 8 

หมู่บ้าน มีอาณาเขต 

ทิศเหนอื ติดต่อกับ   ตำบลธาตุ อำเภอวานรนวิาส 

ทิศใต้    ติดต่อกับ   ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตำบลศรวีิชัย อำเภอวานรนวิาส 

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ตำบลเจริญศลิป์ อำเภอเจริญศลิป์ 

เน้ือที ่

เป็นที่ราบ ตำบลโคกศิลา  มีเนื ้อที ่ทั ้งหมด  33,725  ไร่  หรือ  73.72  ตาราง

กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิอากาศ 

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

ลักษณะของดนิ และแหล่งน้ำ 

ลักษณะของดนิในพื้นที่เป็นดินชุด  ไม่มคีวามอุดมสมบูรณ์ 

ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ป่าไม้ส่วนใหญ่ เป็นป่า  เต็งรัง   
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 ด้านการเมือง/การปกครอง  

 ตำบลโคกศลิา ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  8 หมู่บ้าน  

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ 

1 บ้านโคกศิลา นายวิษณุ  กาญจนาภา ผูใ้หญ่บ้าน 

2 บ้านโคกศิลา นายธเนส  ลอืชาพูล   ผูใ้หญ่บ้าน 

3 บ้านหนองทุ่ม นายสุรี  สุพร ผูใ้หญ่บ้าน 

4 บ้านคำบอน นายทองสุข  แสนอุบล ผูใ้หญ่บ้าน 

5 บ้านหนองโจด  นายสุเทพ  วะสุกัน ผูใ้หญ่บ้าน 

6 บ้านปลวก นายสุขสวัสดิ์  ชัยดี ผูใ้หญ่บ้าน 

7 บ้านโคกศิลา นายวิชัย  ดวงเงิน กำนันตำบล 

8 บ้านโคกศิลา นายสมชาย  บุญกระจาย ผูใ้หญ่บ้าน 

การเลือกตั้ง 

การเล ือกตั ้งผ ู ้บร ิหารและสมาชิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล ตาม

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึงปัจจุบัน มีจำนวน 8 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหนา้ จะมี ผูบ้ริหารท้องถิ่น (นายก

องค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 8 หมู่บ้าน รวมเป็น 16 คน 

สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลโคกศลิา 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  1. นายบุญเกิด  ผวิเงิน (รองประธานสภาฯ) 

2. นายปรีชา    หารจางสทิธิ์ 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  1. นายวรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี 

2. นายพูลศักดิ์   ศิริหัตถ์ 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  1. นายอุดร   น้อยวิรก  (ประธานสภาฯ) 

2. นายสว่าง  อรรถสาร 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  1. นายชัยรัตน์   ทวีคูณ 

2. นายสมพร   ราชาหงษ์ 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  1. นายอุทัย   ศรสีถาน 

2. นายสมบัติ   วังราช 
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สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  1. นายอมร   บุญเขื่อง 

2. นายคำผง   อาษาใหญ่ 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  1. นายทวีชัย  สุพร 

2. นายจัด   จันทร์งาม 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  1. นายเชาวลิต   พรรื่นเริง (เลขานุการสภาฯ) 

2. นายนคร   ลือชาพูล 

คณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน ได้แก่ 

1. นางอุไร เพชราเวช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

2. นายชัยชนะ แก่นท้าว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (1) 

3. นายศรชัย เหลาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (2) 

 4. นายชัยชนะ ไชยรบ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 ประชากร 

2.1 ประชากรทั้งสิน้  จำนวน  4,890 คน แยกเป็นชาย  2,474 คน หญงิ  2,416 คน  

 (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 

หมู่

ที่ 

ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร (คน) รวม 

(คน) 

จำนวนครัวเรือน 

(หลัง) ชาย  หญิง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

บ้านโคกศิลา 

บ้านโคกศิลา 

บ้านหนองทุ่ม 

บ้านคำบอน 

บ้านหนองโจด 

บ้านปลวก 

บ้านโคกศิลา 

บ้านโคกศิลา 

347 

322 

253 

250 

454 

154 

333 

361 

340 

314 

259 

211 

481 

128 

325 

358 

687 

636 

512 

461 

935 

282 

658 

719 

157 

161 

131 

123 

233 

69 

171 

166 

รวมทั้งสิ้น 2,474 2, 416 4,890 1,211 
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 สภาพทางสังคม 

การศึกษา 

โรงเรยีนประถมศึกษา      3    แห่ง ได้แก่ 

1.โรงเรียนบ้านคำบอน  จำนวนนักเรียนประมาณ     48   คน 

2.โรงเรียนบ้านโคกศิลา จำนวนนักเรียนประมาณ      278   คน 

3.โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด จำนวนนักเรียนประมาณ  145   คน 

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรยีน  2  แห่ง ได้แก่ 

        1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม จำนวนนักเรียนประมาณ   44  คน 

        2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกศลิา  จำนวนนักเรียนประมาณ    48  คน 

          ในพืน้ที่มีการศกึษานอกระบบ (กศน.ตำบลโคกศลิา)  1  แห่ง 

สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกศลิา  1 แห่ง 

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    8 แห่ง 

อาชญากรรม 

 ตำบลโคกศลิา เป็นตำบลที่เงยีบสงบค่อนข้างมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยังไม่พบปัญหาดา้นอาชญากรรมที่รุนแรง อาจมเีหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินของประชาชน

เกิดขึ้นบาง แต่ชุมชนก็สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ โดยการแจ้งความ ณ สถานีตำรวจ  

เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ยาเสพติด 

 ปัญหายาเสพติดในตำบลโคกศลิา พบว่ามีผู้ที่ตดิยาเสพติดถือว่าน้อย และยังไม่พบ

ผู้ค้ายาเสพติด เนื่องจากว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบล พร้อมกับผู้นำท้องที่ 

ผู้นำท้องถิ่น ที่ช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นอย่างดี การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน

ตำบล สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์การประชาสัมพันธ์ 

การแจ้งเบาะแส การให้ความรูเ้กี่ยวกับโทษของยาเสพติดและบทลงโทษตามกฎหมาย การ

จัดแข่งขันกีฬาต่อตา้นยาเสพติด เป็นต้น 
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 การสังคมสงเคราะห์ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา มีบทบาทหน้าที่ในด้านการสังคมสังเคราะห์ เช่น 

1. การจ่ายเบีย้ยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และผูป้่วยเอดส์ โดยจะใหเ้จ้าหน้าที่ 

พนักงานนำเงิน 

ไปมอบให้กับผู ้มีสิทธิได้รับเบี ้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน  ณ สถานที่ที่ได้กำหนดไว้ใน

ประกาศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกใหก้ับประชาชน 

2. รับลงทะเบียน และประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด 

3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 

 ระบบบรกิารพ้ืนฐาน 

 การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคม  เส้นทางในการคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนลาดยาง แต่ยังมีถนนบางที่ยังเป็นถนนลูกรัง ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ  การสัญจรไป-

มาไม่  ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร 

          การไฟฟ้า 

ปัจจุบันตำบลโคกศิลา มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แต่ไฟฟ้าส่องสว่างรายทางหรือที่

สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากงบประมาณที่มี

อย่างจำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้ดำเนินการการแก้ปัญหาเบื้องต้น เช่น 

นำปัญหาความต้องการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยประสานขอความช่วยเหลือ 

และขอรับสนับสนุนงบประมาณ จากหลายๆ หน่วยงาน 

          การประปา 

มีน้ำประปาใช้ จำนวน 8 หมู่บ้าน แต่มีบางหมู่บ้านที่มีปัญหาเรื่องน้ำประปาขุ่น 

ตกตะกอน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา ได้พยายามแก้ปัญหาโดยการปรับปรุงระบบ

ประปา ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระดับหนึ่ง 

          โทรศัพท์ 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
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         ไปรษณีย์หรอืการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

การสื่อสารโทรคมนาคมมทีี่ทำการไปรษณีย์ (สาขาย่อย) จำนวน  1  แห่ง ตั้งอยู่ที่

หมู่ที่ 8 บ้านโคกศลิา 

 ระบบเศรษฐกิจ 

 การเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่      

ทำนา ปลูกข้าว ที่เหลอืประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

          การประมง 

- 

          การปศุสัตว์ 

ประชาชนในตำบลโคกศลิา ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ในลักษณะเลี้ยงในครัวเรอืนเป็น

อาชีพอาชีพเสริมเช่น การเลีย้งไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เป็นต้น 

          การบรกิาร 

-ปั๊มนำ้มัน  2 แห่ง 

  -ร้านค้าทั่วไป  32 แห่ง 

  -ร้านค้าชุมชน  5 แห่ง 

-โรงสี   9 แห่ง 

-ร้านซ่อมรถ  6 แห่ง 

-ร้านเสริมสวย   1 แห่ง 

-ร้านผลติและขายน้ำดื่ม  1 แห่ง 

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  8   แห่ง 

- หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  8  แห่ง 
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 การท่องเที่ยว  

  - 

           อุตสาหกรรม  

   -  

           การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 

-กลุ่มรา้นค้าชุมชนพอเพียง   1 กลุ่ม 

-กลุ่มออมทรัพย์    9 กลุ่ม 

-กลุ่มโคเงนิ-โคทอง    1 กลุ่ม 

-กลุ่มทอผ้าฝา้ย     1 กลุ่ม  

-กลุ่มศูนย์สาธิตเพื่อการตลาด   1 กลุ่ม 

-กลุ่มทำการเกษตรผสมผสาน   1 กลุ่ม 

-กลุ่มเลี้ยงไก่พืน้เมือง    1 กลุ่ม 

-กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ    1 กลุ่ม 

-กลุ่มเลี้ยงไก่พืน้บ้าน    1 กลุ่ม 

-กลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพ     1 กลุ่ม 

 แรงงาน 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่

ทำนา ปลูกข้าว ประกอบอาชีพส่วนตัว รับจ้างและรับราชการ 

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

               ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรอืชุมชน 

มีจำนวน 8 หมู่บ้าน และมีขอ้มูลพืน้ฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที่ 
ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร (คน) รวม 

(คน) 

จำนวนครัวเรือน 

(หลัง) ชาย  หญิง 

1 

2 

บ้านโคกศิลา 

บ้านโคกศิลา 

351 

322 

352 

318 

703 

640 

159 

160 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

บ้านหนองทุ่ม 

บ้านคำบอน 

บ้านหนองโจด 

บ้านปลวก 

บ้านโคกศิลา 

บ้านโคกศิลา 

253 

254 

457 

154 

344 

358 

267 

214 

473 

135 

334 

367 

520 

467 

930 

289 

678 

725 

141 

126 

232 

68 

173 

165 

รวมทั้งสิ้น 2,493 2, 460 4,953 1,197 

ข้อมูลด้านการเกษตร 

      ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่

ทำนา ปลูกข้าว 

      ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 

 แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่  ลำน้ำยาม  หนองห้วยน้อย  หนองบ่อแฮ่  

หนองจาน ฯลฯ  

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรอืน้ำเพื่อการอุปโภค บรโิภค) 

- มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-8 

- มีโรงผลิตนำ้ดื่ม จำนวน 2 แห่ง ที่บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 1 และบ้านโคกศิลา หมู่ที่ 8 

ศาสนาประเพณ ีวัฒนธรรม 

 การนับถอืศาสนา 

 ประชาชน หมู่ที่ 1-8 นับถือศาสนาพุทธ 

                โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

     วัด   มีจำนวน 7 วัด ได้แก่     

1. วัดสุนทรียาราม (สวนโมกข์อิสาน)  (ม.1) 

2. วัดบ้านโนนเดื่อ  (ม.3) 

3. วัดบ้านคำบอน  (ม.4) 

4. วัดป่าสมจติตานุสรณ์  (ม.5) 

5. วัดหนองโจด (ม.5) 
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6. วัดโคกเจริญ  (ม.6) 

7. วัดลุมพินีวัน  (ม.7)   

    สำนักสงฆ์  4 แห่งได้แก่ 

1. สำนักสงฆ์ศรรีาธรรมมาราม  (ม.1) 

2. สำนักสงฆ์กุดน้ำแดง  (ม.2) 

3. สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม  (ม.4) 

4. สำนักสงฆ์ศรบีุญเรอืง  (ม.6) 

ประเพณีและงานประจำปี 

  - การเลีย้งผหีมอ  หมอเหยา 

 - การทำบุญชำระบ้าน 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภาษาถิ่น 

  ภูมปิัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสารใชส้ำหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  

วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวธิีการจับปลาธรรมชาติ   

  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน    

 สินค้าพื้นเมือง  และของท่ีระลึก 

  ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและ

เหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่ เสื ่อที ่ทอจากต้นกก  ผ้าที ่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม  

เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่        

     ทรัพยากรธรรมชาติ 

           น้ำ                  

-  ลำนำ้ / สายน้ำ / ลำห้วย   12  แห่ง 

       - บึง / หนอง / สระ  16  แห่ง 

           ป่าไม้ 

      - ป่าไม้ส่วนใหญ่ เป็นป่า  เต็งรัง   
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           ภูเขา 

  -  ไม่มี 

           ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       -  ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไม่มี 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 กิตติธัช  อิ่มวัฒนกุล(2553) ศกึษาวิจัย เรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโนนไทย

จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ  ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านถนน ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง และด้านประปา  อีกทั้ง ระดับความ

พึงพอใจของประชาชนของแต่ละตำบล ในเขตอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา รวมถึง

ข้อเสนอแนะต่างๆ  เพื่อใช้เป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานใหม้ีประสิทธิภาพและสรา้งความพึงพอใจให้แก่ประชาชนต่อไป 

นพดล อินจันทร์ และคณะ (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการค้นคว้า

เอกสารจดหมายเหตุ ในภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด และในรายด้านอันดับที่ 1 คือ 

ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ 

ประเด็นที่ 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับ มากที่สุด ประเด็นที่ 1 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการอยู่ในระดับ มากที่สุด และประเด็นที่ 

3 ความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับ มากที่สุดตามลำดับ และในราย

ข้อ 3 อันดับแรก พบว่า อันดับที่ 1 คือ ข้อ 2.1 ความสุภาพเรียบร้อย อัธยาศัยอยู่ในระดับ 

มากที่สุด รองลงมา คือ ข้อ 2.2 ความกระตอืรอืร้น ความเอาใจใส่ อยู่ในระดับ มากที่สุด 

 แวหะมะ จนิาเว และอริยา คูหา (2553) ศกึษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อ

บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรณีศึกษาประชาชนใจเขตอำเภอยี่งอ 

จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ทั้งรายด้านและภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จำแนก
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ตามอายุ และการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่จำแนก

ตามเพศ และรายได้ไม่แตกต่างกัน 

 อัษฏา ผาใต้ และจติติ กิตติเลิศไพศาล (2557) ศกึษาความพึงพอใจของประชา

ชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตองโขบ 

อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุก

ด้าน เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตองโขบ 

จำแนกตามรายได้ และเขตที่อยู่อาศัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ขณะที่จำแนกตามเพศ และอาชีพไม่แตกต่างกัน 

 นภดล สาริบุตร (2550) ศึกษาเรื ่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ให้บริการของเทศบาล นครอุบลราชธานีผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความ

พึงพอใจในบริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยด้านสาธารณูปโภคประชาชนส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจงานบริการก่อสร้าง หรือบูรณะซ่อมแซม  งานรักษาความสะอาด

ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการถัง และที่ทิ้งขยะบริการการเก็บ และขนขยะการเก็บ

ค่าธรรมเนียม เก็บขยะในระดับสูงกว่า ร้อยละ 70 ด้านงานไฟฟ้า และแสงสว่างประชาชน

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจงานบริการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ร้อยละ 74.46 ด้านงาน

ระบบจราจรประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจงานบริการติดตั้ง สัญญาณไฟจราจรถนน

ตรอกซอยร้อยละ 72.66 ด้านงานก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดประชาชน ส่วน ใหญ่มี

ความพึงพอใจงานบริการ การจัดภูมิทัศน์และบริเวณลานกีฬาใหส้วยงามสะอาดใช้งานได้ดี

ร้อยละ 82.88 ด้านบริการเฉพาะด้านประชาชนมีความพึงพอใจในระดับสูงถึงร้อยละ 80 

ขึน้ไป ในบริการการขอ อนุญาตปลูกสร้างต่อเติมดัดแปลงรื้อถอน และควบคุมดูแลอาหาร 

และบริการการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรอืค่าปรับเกี่ยวกับเรื่องอากร  
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บทที่  3 

วิธีดำเนินการศกึษา 
   

 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเชิงสำรวจ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา 

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 งาน ประกอบด้วย งานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) 

และงานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) โดยมีรายละเอียดการดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน 

ดังต่อไปนี ้

 1.  ข้อมูลที่ใชใ้นการศกึษา  

 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชน  

 4.  วิธีการสุ่มตัวอย่าง   

 5.  เครื่องมือที่ใชเ้ก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล   

 6.  การวิเคราะห์ขอ้มูล  

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  
 

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั ้งนี ้คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่ม

ตัวอย่างของประชาชนในเขตพื ้นที ่บริการของความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดย

ศกึษาระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการให้บริการของความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ 

จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 งาน ประกอบด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) และ

งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 

 ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ จำนวนประชากรในเขตพื้นที่บริการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 4,890 

คน โดยทำการสุ่มอย่างแบบบังเอิญ ตามบัญชีรายชื่อของผู้มารับบริการงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน        

(การบริหารจัดการขยะ) และงานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) ดังนี้ 
 

ตาราง 3.1 จำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอ

เจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร ตัวอย่าง 

1 บ้านโคกศิลา 687 52 

2 บ้านโคกศิลา 636 48 

3 บ้านหนองทุ่ม 512 39 

4 บ้านคำบอน 461 35 

5 บ้านหนองโจด 935 71 

6 บ้านปลวก 282 21 

7 บ้านโคกศิลา 658 50 

8 บ้านโคกศิลา 719 54 

รวม 4,890 370 

 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 เนื่องจากประชากรที่ใช้ในการศกึษามีจำนวนมาก ดังนัน้ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงใช้วิธี

ของ Taro Yamane เพื่อหาจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด โดยได้กำหนด

ความคลาดเคลื ่อนของการสุ ่มกลุ ่มตัวอย่างที ่ยอมให้เก ิด ระหว่างค่าจริงและค่า

โดยประมาณร้อยละ 0.05 ตามสูตร 

( )2
1 eN

N
n

+
=  
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  โดยกำหนดให้       n คือ  จำนวนขนาดตัวอย่างประชาชนที่

ต้องการ 

                          N      คือ  จำนวนประชากรทั้งหมด 

                         e คือ  ค่าความคลาดเคลื่อน 

จากสูตร     n   = 
( )

2

4890

1 4890 0.05+
  

          

   n   =     369.75   ≈   370 

 ดังนัน้ใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ    370  คน 

 การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชากรอย่าง

เป็นสัดส่วน เพื่อให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละหมู่บ้าน โดยทำการเก็บแบบสอบถาม

ทั้งหมดจำนวน 370 ชุด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะสุ่มประชากรในแต่ละงาน ด้วย

วิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling)  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้ศึกษาค้นคว้า

สร้างขึ ้นโดยศึกษาจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง นำมาสร้า งเป็น

แบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมี

ทั้งในส่วนที่เป็นแบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด มีทั้งหมด 5 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกศลิา  อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   

 ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

(การบริหารจัดการขยะ)  

 ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกศลิา  อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) 
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 สำหรับตอนที่ 1-5 ใช้มาตราวัดแบบ Likert ให้ค่าน้ำหนักความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการให้บริการ โดยถือเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน 

  ระดับความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 

  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 

  ระดับความพึงพอใจนอ้ย  2 คะแนน 

  ระดับความพึงพอใจนอ้ยที่สุด 1 คะแนน 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ตามแบบสอบถาม

ที่ได้สร้างขึ้น โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2564 

โดยการออกสัมภาษณ์ประชาชนที่มารับบริการหรือการใหบ้ริการนอกสถานที่ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร ตามขนาดกลุ่มตัวอย่างของ

แต่ละหมู่บ้านที่ได้จากการสุ่ม 

การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล 
 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในการคำนวณผลจากการศึกษา

ค้นคว้าในครั ้งนี ้ โดยใช้ค่าสถิติ คือ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เพื่อวัดค่าการกระจายของข้อมูล  

 การประเมินผล 

 สำหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้หาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในแต่ละ

ด้าน และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละ

ระดับเป็น 5 โดยมีการกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมิน (บุญชม  ศรีสะอาด. 

2545 : 65) ดังนี ้

 ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.51 – 5.00  แปลว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 4.50  แปลว่า มีความพึงพอใจมาก 

 ความพึงพอใจเฉลี่ย 2.51 – 3.50  แปลว่า มีความพึงพอใจปานกลาง 

 ความพึงพอใจเฉลี่ย 1.51 – 2.50   แปลว่า มีความพึงพอใจน้อย 
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 ความพึงพอใจเฉลี่ย 1.00 – 1.50   แปลว่า มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ร้อยละ   ( Percentage )  ใช้สูตร (บุญชม  ศรสีะอาด.  2545  :  104 ) 

   P   =   100
N

f
  

 เมื่อ   P        แทน    รอ้ยละ 

   f         แทน     ความถี่ที่ต้องการแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 

   N        แทน    จำนวนความถี่ทั้งหมด 

 ค่าเฉลี่ย    (Mean )    ใช้สูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545  :  105 ) 

            =       
N

 
 

 เมื่อ        แทน      ค่าเฉลี่ย 

      แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   N แทน  จำนวนคะแนน 

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( Standard Deviation ) ใชสู้ตร  (บุญชม  ศรีสะอาด.  

2545  :  106 ) 

   S.D.       =      
( )

( )1NN

N
22

−

−   

 เมื่อ  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   X แทน คะแนนแต่ละตัว 

   N แทน จำนวนคะแนน 

      แทน ผลรวม 
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บทที่  4 

ผลการศกึษา 
 

 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเชิงสำรวจ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

โคกศลิา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัด

สกลนคร จำนวน 4 งาน ประกอบด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาและ

จัดเก็บรายได้ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) และงานสาธารณสุข 

(พ่นหมอกควัน) ทำการเก ็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธ ีการสัมภาษณ์กลุ ่มตัวอย่าง ตาม

แบบสอบถามที่ได้สร้างขึ ้น โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือน

กันยายน 2564 โดยการออกสัมภาษณ์ประชาชนทุกหมู่บ้าน ใช้แบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 

370 ชุด นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 6 ตอน 

ดังต่อไปนี ้

 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกศลิา  อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม 

 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกศลิา  อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   

 ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

(การบริหารจัดการขยะ)  

 ตอนที่ 6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกศลิา  อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) 

  

 

 

 



38 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ผู ้ศึกษาได้ทำการสอบถามข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามดังตาราง

แสดงผลการศกึษา ดังต่อไปนี้ 

ตาราง 4.1 จำนวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

เพศของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

จำนวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

ชาย 123 33.24 

หญิง 247 66.76 

รวม 370 100.00 
  

 จากตาราง 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 370 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จำนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 66.47 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 123 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.24 

ตาราง 4.2 จำนวนรอ้ยละของอายุผูต้อบแบบสอบถาม 
 

อายุของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

จำนวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

ต่ำกว่า 20  ปี 46 12.43 

อายุ 20 – 29 ปี 74 20.00 

อายุ 30 – 39 ปี 102 27.57 

อายุ 40 – 49 ปี 84 22.70 

อายุ 50 – 59 ปี 44 11.89 

อายุ 60 ปีขึ้นไป 20 5.40 

รวม 370 100.00 
    

 จากตาราง 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 370 คน ส่วนใหญ่มี

อายุระหว่าง 30 – 39 ปี จำนวน 102  คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.50  รองลงมาอายุระหว่าง 40 

– 49 ปีจำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40  อายุระหว่าง 20 – 29 ปี  จำนวน 74 คน คิด

เป็นร้อยละ 20.00  อายุต่ำกว่า 20 ปี  จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 12.43  อายุระหว่าง 
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50 - 59 ปี  จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.89 และลำดับสุดท้ายคือ อายุ 60 ปีขึ้นไป 

คิดเป็นรอ้ยละ 5.40 ตามลำดับ 
 

ตาราง 4.3 จำนวนรอ้ยละของการศึกษาผูต้อบแบบสอบถาม 

การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 175 47.30 

มัธยมศกึษาตอนต้น 138 37.30 

มัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า 21 5.68 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 20 5.41 

ปริญญาตรี          13 3.50 

สูงกว่าปริญญาตรี 3 0.81 

รวม 370 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 370 คน ส่วนใหญ่

การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาจำนวน 175  คน คิดเป็นร้อยละ 47.30  รองลงมา

การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 ระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า จำนวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.68 ระดับอนุปริญญา

หรือเทียบเท่า จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41  ระดับปริญญาตรี จำนวน 13 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 3.50 และสูงกว่าปริญญาตร ี จำนวน 3  คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.81  ตามลำดับ  
 

ตาราง 4.4 จำนวนรอ้ยละของอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

รับราชการ/พนักงานของรัฐ      5 1.35 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 14 3.78 

พนักงานงานบริษัทเอกชน      30 8.11 

เกษตรกรรม 217 58.65 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว       42 11.35 

รับจ้างทั่วไป 62 16.76 

รวม 370 100.00 
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 จากตาราง 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 370 คน ส่วนใหญ่มี

อาชีพเกษตรกรรม  จำนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 58.65  รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป 

จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76  อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 42 คน คิดเป็น

ร้อยละ 11.35 พนักงานงานบริษัทเอกชน จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ  จำนวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.78  และรับราชการ/พนักงานของรัฐ  จำนวน 

5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.35 ตามลำดับ 
 

ตาราง 4.5 จำนวนรอ้ยละของรายได้ผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 2,000 บาท       34 9.19 

ระหว่าง 2,000 – 4,000 บาท 160 43.25 

ระหว่าง 4,001 – 6,000 บาท      85 22.97 

ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท 55 14.86 

ระหว่าง 8,001 – 10,000 บาท      11 2.97 

มากกว่า 10,000 บาท 25 6.76 

รวม 370 100.00 
 

 จากตาราง 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 370 คน ส่วนใหญ่มี

รายได้ระหว่าง 2,000 – 4,000 บาท จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 รองลงมามี

รายได้ระหว่าง 4,001 – 6,000 บาท จำนวน 85  คน คิดเป็นร้อยละ 22.97 มีรายได้

ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท จำนวน 55  คน คิดเป็นร้อยละ 14.86  มีรายได้น้อยกว่า 

2,000 บาท จำนวน 34  คน คิดเป็นร้อยละ 9.19  มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท จำนวน 

25  คน คิดเป็นร้อยละ 6.76  และมีรายได้ระหว่าง 8,001 – 10,000 บาท  จำนวน 11 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 2.97 ตามลำดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจรญิศิลป์ จังหวัดสกลนคร       

โดยภาพรวม 
 

ตาราง 4.6 ภาพรวมของการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  อำเภอเจริญศลิป์ 

จังหวัดสกลนคร  
 

การให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  4.83 0.14 96.60 มากที่สุด 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  4.84 0.10 96.80 มากที่สุด 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

(การบริหารจัดการขยะ)  
4.85 0.12 97.00 มากที่สุด 

งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) 4.86 0.13 97.20 มากที่สุด 

โดยรวม 4.84 0.12 96.80 มากที่สุด 
  

 จากตาราง 4.6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อ

จำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดไปหาค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 

งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86  คิดเป็นร้อยละ 97.20 ความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหาร

จัดการขยะ) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ลำดับถัดไป คือ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 

96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  และลำดับสุดท้ายคือ งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ตามลำดับ 
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
 

ตาราง 4.7 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวม 
 

การให้บริการ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.10 96.60 มากที่สุด 

ด้านช่องทางใหบ้ริการ 4.83 0.11 96.60 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการ 4.85 0.08 97.00 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.83 0.09 96.60 มากที่สุด 

โดยรวม 4.83 0.11 96.60 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 4.7 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 ความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทาง

ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มคี่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.83 คิดเป็นรอ้ยละ 96.60 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน  ดังตาราง 4.8-

4.11 ดังนี้ 
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ตาราง 4.8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

โคกศิลา  อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ด้านขั้นตอนการให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและเข้าถึง

ได้ง่าย 
4.89 0.24 97.80 มากที่สุด 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.84 0.15 96.80 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการ

ให้บริการ 
4.82 0.26 96.40 มากที่สุด 

4. การให้บริการตามลำดับผูม้าก่อนหลัง 4.83 0.27 96.60 มากที่สุด 

5. ภาพรวม พึงพอใจต่อขั้นตอนทางการ

ให้บริการ 
4.78 0.25 95.60 มากที่สุด 

โดยรวม 4.83 0.10 96.60 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 4.8 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ด้านขั ้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อจำแนกเป็นรายข้อจากความพึงพอใจมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

ขั ้นตอนการให้บริการเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 คิดเป็นร้อยละ 

97.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไป คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นรอ้ยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับ

สุดท้าย คือ การให้บริการตามลำดับผู้มาก่อนหลัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 

96.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
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ตาราง 4.9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

โคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           

ด้านช่องทางให้บริการ   
 

ด้านช่องทางการให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและทั่วถึง 4.86 0.08 97.20 มากที่สุด 

2. การใชร้ะบบสารสนเทศที่หลากหลาย

เหมาะสมและเพียงพอ 
4.85 0.11 97.00 มากที่สุด 

3. ความหลากหลายของช่องทางการใหบ้ริการ 4.82 0.06 96.40 มากที่สุด 

4. ภาพรวม พึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ 4.78 0.14 95.80 มากที่สุด 

โดยรวม 4.83 0.11 96.60 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 4.9 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ด้านช่องทางให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจ โดยรวมมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นรอ้ยละ 96.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนก

เป็นรายข้อจากความพึงพอใจมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ช่องทางการ

ให้บริการที่เหมาะสมและทั่วถึง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คิดเป็นรอ้ยละ 97.20 ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไป คือ การใช้ระบบสารสนเทศที่หลากหลายเหมาะสมและ

เพียงพอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

และลำดับสุดท้าย คือ ความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 

คิดเป็นรอ้ยละ 96.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
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ตาราง 4.10 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         

 ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการ 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. เจ้าหน้าทีต่้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ด ีสุภาพ ยิม้

แย้มแจ่มใส 
4.88 0.13 97.60 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ยินดี และกระตอืรอืร้นในการ

ให้บริการ 
4.87 0.14 97.40 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่รับผดิชอบและมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน 
4.82 0.11 96.40 มากที่สุด 

4. ความรูค้วามสามารถในแก้ไขปัญหาการ

ให้บริการ 
4.83 0.10 96.60 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 4.88 0.08 97.60 มากที่สุด 

6. ภาพรวม พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.79 0.05 95.80 มากที่สุด 

โดยรวม 4.85 0.18 97.00 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 4.10 พบว่า ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้หบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นราย

ข้อจากความพึงพอใจมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต้อนรับด้วย

อัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย

เท่ากัน คือเท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับ

ถัดไป คือ เจ้าหนา้ที่เต็มใจ ยินดี และกระตอืรอืร้นในการใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คิด

เป็นร้อยละ 97.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับสุดท้าย คือ ความรู้

ความสามารถในแก้ไขปัญหาการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
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ตาราง 4.11 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม

สามารถเดินทางมารับบริการได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

4.87 0.17 97.40 มากที่สุด 

2. ความสะอาดเรียบร้อยของพืน้ที่ในการ

ให้บริการ 
4.85 0.05 97.00 มากที่สุด 

3. ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการ

ให้บริการ 
4.86 0.08 97.20 มากที่สุด 

4. ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดการ

ให้บริการที่ชัดเจน 
4.84 0.02 96.80 มากที่สุด 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการ

ให้บริการ เช่น ที่นั่งรอ หอ้งน้ำ เป็นต้น 
4.82 0.11 96.40 มากที่สุด 

6. ป้ายบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์

ด้านข้อมูลข่าวสารทางราชการชัดเจน

และเข้าใจง่าย 

4.81 0.06 96.20 มากที่สุด 

7. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและ

เพียงพอ 
4.81 0.08 96.20 มากที่สุด 

8. ภาพรวม พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความ

สะดวก 
4.78 0.06 96.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.83 0.09 96.60 มากที่สุด 
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 จากตาราง 4.11 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อจำแนกเป็นรายข้อจากความพึงพอใจมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสมสามารถเดินทางมารับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับ

ถัดไป คอื ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คิดเป็น

ร้อยละ 97.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับสุดท้าย คือ ความสะอาด

เรียบร้อยของพื้นที่ในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
 

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร        

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
 

ตาราง 4.12 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้             

โดยภาพรวม 
 

การให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.84 0.11 96.80 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 0.08 96.60 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการ 4.83 0.04 96.60 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.84 0.06 96.80 มากที่สุด 

โดยรวม 4.84 0.07 96.80 มากที่สุด 
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 จากตาราง 4.12 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นรอ้ยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.84  คิด
เป็นร้อยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไป ด้านช่องทางการ
ให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 
96.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน ดังตาราง 
4.13-4.16 ดังนี้ 
 

ตาราง 4.13  ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้           

 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ด้านขั้นตอนการให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและเข้าถึง

ได้ง่าย 
4.90 0.10 98.00 มากที่สุด 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.86 0.05 97.20 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการ

ให้บริการ 
4.88 0.11 97.60 มากที่สุด 

4. การให้บริการตามลำดับผูม้าก่อนหลัง 4.79 0.12 95.80 มากที่สุด 

5. ภาพรวม พึงพอใจต่อขั้นตอนทางการ

ให้บริการ 
4.76 0.18 95.20 มากที่สุด 

โดยรวม 4.84 0.11 96.80 มากที่สุด 

  

 จากตาราง 4.13  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได้ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.84 คิดเป็นรอ้ยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นราย
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ข้อจากความพึงพอใจมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการ

เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คิดเป็นร้อยละ 98.00 ความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไป คือ ความชัดเจนในการอธิบายขั ้นตอนการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 คิดเป็นรอ้ยละ 97.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับ

สุดท้าย คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
 

 

ตาราง 4.14 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ด้านช่องทางการให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและทั่วถึง 4.89 0.12 97.80 มากที่สุด 

2. การใชร้ะบบสารสนเทศที่หลากหลาย

เหมาะสมและเพียงพอ 
4.86 0.11 97.20 มากที่สุด 

3. ความหลากหลายของช่องทางการใหบ้ริการ 4.82 0.03 96.40 มากที่สุด 

4. ภาพรวม พึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ 4.76 0.09 95.20 มากที่สุด 

โดยรวม 4.83 0.08 96.60 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 4.14 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานพัฒนาและ

จัดเก็บรายได้ ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อ

จำแนกเป็นรายข้อจากความพึงพอใจมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ช่อง

ทางการให้บริการที่เหมาะสมและทั่วถึง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.80 มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไป คือ การใช้ระบบสารสนเทศที่หลากหลาย

เหมาะสมและเพียงพอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 และลำดับสุดท้าย คือ 

ความหลากหลายของช่องทางการใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คิดเป็นรอ้ยละ 96.40  มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ  
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ตาราง 4.15 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ด้านเจา้หน้าทีผู่ใ้ห้บริการ 
 

ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. เจ้าหน้าทีต่้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ด ี

สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
4.86 0.12 97.20 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ยินดี และกระตอืรอืร้น

ในการให้บริการ 
4.87 0.09 97.40 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่รับผดิชอบและมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน 
4.83 0.02 96.60 มากที่สุด 

4. ความรูค้วามสามารถในแก้ไขปัญหาการ

ให้บริการ 
4.81 0.04 96.20 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 4.85 0.05 97.00 มากที่สุด 

6. ภาพรวม พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ 
4.78 0.09 95.60 มากที่สุด 

โดยรวม 4.83 0.04 96.60 มากที่สุด 
 

 

 จากตาราง 4.15  พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานพัฒนาและ

จัดเก็บรายได้  ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นรอ้ยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนก

เป็นรายข้อจากความพึงพอใจมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่เต็มใจ 

ยินดี และกระตือรือร้นในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.40 ความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ลำดับถัดไป คือ เจ้าหน้าที่ต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ 

ยิ้มแย้มแจ่มใส ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด  และลำดับสุดท้าย คือ เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 

คิดเป็นรอ้ยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ตามลำดับ 
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ตาราง 4.16 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้        

 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม

สามารถเดินทางมารับบริการได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

4.90 0.05 98.00 มากที่สุด 

2. ความสะอาดเรียบร้อยของพืน้ที่ในการ

ให้บริการ 
4.81 0.06 96.20 มากที่สุด 

3. ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการ

ให้บริการ 
4.88 0.04 97.60 มากที่สุด 

4. ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดการให้บริการ

ที่ชัดเจน 
4.83 0.02 96.60 มากที่สุด 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการ

ให้บริการ เช่น ที่นั่งรอ หอ้งน้ำ เป็นต้น 
4.86 0.05 97.20 มากที่สุด 

6. ป้ายบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์

ด้านข้อมูลข่าวสารทางราชการชัดเจนและ

เข้าใจง่าย 

4.84 0.08 96.80 มากที่สุด 

7. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและ

เพียงพอ 
4.78 0.04 95.60 มากที่สุด 

8. ภาพรวม พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความ

สะดวก 
4.79 0.12 95.80 มากที่สุด 

โดยรวม 4.84 0.06 96.80 มากที่สุด 
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 จากตาราง 4.16 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานพัฒนาและ

จัดเก็บรายได้ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อ

จำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ สถานที่ตั้งของ

หน่วยงานเหมาะสมสามารถเดินทางมารับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

4.90 คิดเป็นร้อยละ 98.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ลำดับถัดไป คือ ความ

ทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  และลำดับสุดท้าย คือ สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ

ต่อการให้บริการ เช่น ที่นั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ตามลำดับ 

 

ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

(การบรหิารจัดการขยะ) 
 

ตาราง 4.17 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) 

โดยภาพรวม 
 

การให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.86 0.08 97.20 มากที่สุด 

ด้านช่องทางใหบ้ริการ 4.86 0.02 97.20 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการ 4.87 0.08 97.40 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.84 0.06 96.80 มากที่สุด 

โดยรวม 4.85 0.04 97.00 มากที่สุด 
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 จากตาราง 4.17 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานสวัสดิการและพัฒนา

ชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหา

น้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 

97.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ และ

ด้านช่องทางให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 และลำดับ

สุดท้าย คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 เมื่อ

จำแนกเป็นรายด้าน ดังตาราง 4.18-4.21 ดังนี้ 
 

ตาราง 4.18 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ)  

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ด้านขั้นตอนการให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและเข้าถึง

ได้ง่าย 
4.90 0.05 98.00 มากที่สุด 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.88 0.05 97.60 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการ

ให้บริการ 
4.83 0.15 96.60 มากที่สุด 

4. การให้บริการตามลำดับผูม้าก่อนหลัง 4.81 0.08 96.20 มากที่สุด 

5. ภาพรวม พึงพอใจต่อขั้นตอนทางการ

ให้บริการ 
4.90 0.06 98.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.86 0.08 97.20 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 4.18  พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานสวัสดิการและ

พัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมี



54 

 

ความพึงพอใจ โดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 

ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย และภาพรวม พึงพอใจต่อขั้นตอน

ทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.90 คิดเป็นร้อยละ 98.00 ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไปคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 

คิดเป็นร้อยละ 97.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับสุดท้าย คือ ความ

ชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 

ความพงึพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
 

ตาราง 4.19 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ)  

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ด้านช่องทางการให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและ

ทั่วถึง 
4.90 0.06 98.00 มากที่สุด 

2. การใชร้ะบบสารสนเทศที่หลากหลาย

เหมาะสมและเพียงพอ 
4.88 0.02 97.60 มากที่สุด 

3. ความหลากหลายของช่องทางการ

ให้บริการ 
4.83 0.05 96.60 มากที่สุด 

4. ภาพรวม พึงพอใจต่อช่องทางการ

ให้บริการ 
4.81 0.08 96.20 มากที่สุด 

โดยรวม 4.86 0.02 97.20 มากที่สุด 
 

 

 จากตาราง 4.19  พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานสวัสดิการและ

พัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจ โดยรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 ความพึงพอใจอยู่ใน
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ระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 

ได้แก่ ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและทั่วถึง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คิดเป็นร้อยละ 

98.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที ่สุด รองลงมา คือ การใช้ระบบสารสนเทศที่

หลากหลายเหมาะสมและเพียงพอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 และลำดับ

สุดท้ายคือ ความหลากหลายของช่องทางการใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83  คิดเป็นร้อย

ละ 96.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
 

ตาราง 4.20 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ)  

ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. เจ้าหน้าทีต่้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ด ี

สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
4.91 0.09 98.20 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ยินดี และ

กระตอืรอืร้นในการให้บริการ 
4.90 0.04 98.00 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่รับผดิชอบและมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน 
4.87 0.06 97.40 มากที่สุด 

4. ความรูค้วามสามารถในแก้ไขปัญหา

การให้บริการ 
4.83 0.07 96.60 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 4.89 0.05 97.80 มากที่สุด 

6. ภาพรวม พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ 
4.79 0.11 95.80 มากที่สุด 

โดยรวม 4.87 0.08 97.40 มากที่สุด 
 

 

 จากตาราง 4.20 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานสวัสดิการและ

พัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) ด้านเจ้าหนา้ที่ให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจโดยรวม ค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
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มากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ 

เจ้าหน้าที่ต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 คิดเป็นร้อย

ละ 98.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่เต็มใจ ยินดี และ

กระตือรือร้นในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คิดเป็นร้อยละ 98.00 ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับสุดท้าย เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.89  คิดเป็นรอ้ยละ 97.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
 

ตาราง 4.21 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม

สามารถเดินทางมารับบริการได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

4.86 0.05 97.20 มากที่สุด 

2. ความสะอาดเรียบร้อยของพืน้ที่ในการ

ให้บริการ 
4.84 0.06 96.80 มากที่สุด 

3. ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการ

ให้บริการ 
4.85 0.04 97.00 มากที่สุด 

4. ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดการให้บริการ

ที่ชัดเจน 
4.83 0.02 96.60 มากที่สุด 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการ

ให้บริการ เช่น ที่นั่งรอ หอ้งน้ำ เป็นต้น 
4.82 0.05 96.40 มากที่สุด 

6. ป้ายบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์

ด้านข้อมูลข่าวสารทางราชการชัดเจนและ

เข้าใจง่าย 

4.81 0.08 96.20 มากที่สุด 

7. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและ

เพียงพอ 
4.89 0.04 97.80 มากที่สุด 
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8. ภาพรวม พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความ

สะดวก 
4.78 0.12 95.60 มากที่สุด 

โดยรวม 4.84 0.06 96.80 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 4.21 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานสวัสดิการและ

พัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ)  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 

ได้แก่ สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89  คิดเป็นร้อยละ 

97.80 ความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที ่สุด รองลงมา คือ สถานที ่ตั ้งของหน่วยงาน

เหมาะสมสามารถเดินทางมารับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86  คิด

เป็นร้อยละ 97.20  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับสุดท้าย ความทันสมัย

ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85  คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
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ตอนที่ 6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจรญิศิลป์ จังหวัดสกลนคร       

งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) 
 

ตาราง 4.22 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน)       

โดยภาพรวม 
 

การให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 0.08 97.00 มากที่สุด 

ด้านช่องทางใหบ้ริการ 4.85 0.06 97.00 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการ 4.85 0.11 97.00 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.87 0.13 97.40 มากที่สุด 

โดยรวม 4.86 0.12 97.20 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 4.22 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) 

โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด  เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ด้านสิ่ง

อำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.40 ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางให้บริการ และด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน ดังตาราง 4.23-4.26 ดังนี้ 
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ตาราง 4.23 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน)     

  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ด้านขั้นตอนการให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและเข้าถึง

ได้ง่าย 
4.92 0.11 98.40 มากที่สุด 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.86 0.06 97.20 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการ

ให้บริการ 
4.83 0.15 96.60 มากที่สุด 

4. การให้บริการตามลำดับผูม้าก่อนหลัง 4.84 0.06 96.80 มากที่สุด 

5. ภาพรวม พึงพอใจต่อขั้นตอนทางการ

ให้บริการ 
4.78 0.11 95.60 มากที่สุด 

โดยรวม 4.85 0.08 97.00 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 4.23  พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานสาธารณสุข 

(พ่นหมอกควัน) ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวม

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 คิดเป็นรอ้ยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนก

เป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการ

เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 คิดเป็นร้อยละ 98.40 ความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไป คือ ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คิด

เป็นรอ้ยละ 97.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับสุดท้าย คือ การให้บริการ

ตามลำดับผู้มาก่อนหลัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
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ตาราง 4.24 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน)   

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ด้านช่องทางการให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและ

ทั่วถึง 
4.90 0.26 98.00 มากที่สุด 

2. การใชร้ะบบสารสนเทศที่หลากหลาย

เหมาะสมและเพียงพอ 
4.88 0.15 97.60 มากที่สุด 

3. ความหลากหลายของช่องทางการ

ให้บริการ 
4.84 0.26 96.80 มากที่สุด 

4. ภาพรวม พึงพอใจต่อช่องทางการ

ให้บริการ 
4.78 0.38 95.60 มากที่สุด 

โดยรวม 4.85 0.06 97.00 มากที่สุด 
 

 

 จากตาราง 4.24  พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานสาธารณสุข 

(พ่นหมอกควัน) ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 คิดเป็นรอ้ยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนก

เป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ช่องทางการให้บริการที่

เหมาะสมและทั่วถึง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คิดเป็นรอ้ยละ 98.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด รองลงมา คือ การใช้ระบบสารสนเทศที่หลากหลายเหมาะสมและเพียงพอ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 คิดเป็นรอ้ยละ 97.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับ

สุดท้ายคือ ความหลากหลายของช่องทางการใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84  คิดเป็นร้อย

ละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 

 
 



61 

 

ตาราง 4.25 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน)      

ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้ม

แย้มแจ่มใส 
4.87 0.19 97.40 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ยินดี และ

กระตอืรอืร้นในการให้บริการ 
4.89 0.14 97.80 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่รับผดิชอบและมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน 
4.84 0.16 96.80 มากที่สุด 

4. ความรูค้วามสามารถในแก้ไขปัญหา

การให้บริการ 
4.86 0.17 97.60 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 4.81 0.15 96.20 มากที่สุด 

6. ภาพรวม พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ 
4.80 0.11 95.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.85 0.13 96.80 มากที่สุด 
 

 

 จากตาราง 4.25 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานสาธารณสุข 

(พ่นหมอกควัน) ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม 

ค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ

จำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่เต็มใจ 

ยินดี และกระตือรือร้นในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.80 ความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับ

สุดท้าย ความรู้ความสามารถในแก้ไขปัญหาการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86  คิดเป็น

ร้อยละ 97.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
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ตาราง 4.26 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน)        

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม

สามารถเดินทางมารับบริการได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

4.92 0.09 98.40 มากที่สุด 

2. ความสะอาดเรียบร้อยของพืน้ที่ในการ

ให้บริการ 
4.90 0.05 98.00 มากที่สุด 

3. ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการ

ให้บริการ 
4.89 0.06 97.80 มากที่สุด 

4. ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดการให้บริการ

ที่ชัดเจน 
4.88 0.14 96.60 มากที่สุด 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการ

ให้บริการ เช่น ที่นั่งรอ หอ้งน้ำ เป็นต้น 
4.87 0.10 97.40 มากที่สุด 

6. ป้ายบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์

ด้านข้อมูลข่าวสารทางราชการชัดเจนและ

เข้าใจง่าย 

4.86 0.04 97.20 มากที่สุด 

7. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและ

เพียงพอ 
4.83 0.15 96.60 มากที่สุด 

8. ภาพรวม พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความ

สะดวก 
4.80 0.11 96.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.87 0.13 97.40 มากที่สุด 
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 จากตาราง 4.26 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานสาธารณสุข 

(พ่นหมอกควัน) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คิดเป็นรอ้ยละ 97.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนก

เป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

เหมาะสมสามารถเดินทางมารับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92  คิด

เป็นร้อยละ 98.40 ความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที ่สุด รองลงมา คือ ความสะอาด

เรียบร้อยของพื้นที่ในการใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90  คิดเป็นรอ้ยละ 98.00  ความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับสุดท้าย ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89  คิดเป็นรอ้ยละ 97.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ตามลำดับ 

 

แนวทางยกระดับความพึงพอใจของผู ้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 
 

ตาราง 4.27 ภาพรวมคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 

การให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  4.83 0.14 96.60 มากที่สุด 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  4.84 0.10 96.80 มากที่สุด 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

(การบริหารจัดการขยะ)  
4.85 0.12 97.00 มากที่สุด 

งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) 4.86 0.13 97.20 มากที่สุด 

โดยรวม 4.84 0.12 96.80 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 4.27 พบว่า ภาพรวมคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุก

งาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 โดย
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สรุปได้ค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่ารอ้ยละ 95 ขึน้ไป โดยทุก

งานมีค่าสูงกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป หากพิจารณาจะพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  

อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร ควรปรับคุณภาพการใหบ้ริการ งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ด้วยการเพิ่มบุคลากร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในด้านต่าง ๆ  ตลอดจน

วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจด

อุปกรณ์เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคก

ศลิา  อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะข้อมูลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย อาทิ บริเวณหรือพื้นที่มักได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ เพื่อแนวทางลดผลกระทบ

ต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนครุภัณฑ์สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ครอบคลุมงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
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บทที่  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  ข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้ทำการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ประชาชนที ่อยู ่ในเขตพื ้นที่

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

สามารถสรุปผลการศกึษาตามลำดับ ดังนี้ 

  1. สรุปผล 

  2. อภปิรายผล 

  3. ข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผล 
 

 คณะผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 6 ตอน 

ได้แก่   

 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกศลิา  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม 

 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกศลิา  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   

 ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

(การบริหารจัดการขยะ)  

 ตอนที่ 6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกศลิา  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) 
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 ผลการศกึษาพบว่า  

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 370 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 

247 คน คิดเป็นร้อยละ 66.47 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 33.24 

เมื่อจำแนกตามกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จำนวน 102  คน คิดเป็นร้อย

ละ 27.50  รองลงมาอายุระหว่าง 40 – 49 ปีจำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40  อายุ

ระหว่าง 20 – 29 ปี  จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  อายุต่ำกว่า 20 ปี  จำนวน 46 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.43  อายุระหว่าง 50 - 59 ปี  จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.89 

และลำดับสุดท้ายคือ อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5.40 ตามลำดับ  

 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา ส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา

จำนวน 175  คน คิดเป็นร้อยละ 47.30  รองลงมาการศึกษาอยู ่ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

จำนวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.68 ระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่า จำนวน 20 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.41  ระดับปริญญาตรี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 และสูงกว่าปริญญา

ตรี  จำนวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 0.81  ตามลำดับ หากจำแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่มี

อาชีพเกษตรกรรม  จำนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 58.65  รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป 

จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76  อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 42 คน คิดเป็น

ร้อยละ 11.35 พนักงานงานบริษัทเอกชน จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ  จำนวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.78  และรับราชการ/พนักงานของรัฐ  จำนวน 

5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.35 ตามลำดับ และเมื่อจำแนกตามระดับรายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้

ระหว่าง 2,000 – 4,000 บาท จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 รองลงมามีรายได้

ระหว่าง 4,001 – 6,000 บาท จำนวน 85  คน คิดเป็นร้อยละ 22.97 มีรายได้ระหว่าง 

6,001 – 8,000 บาท จำนวน 55  คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.86  มีรายได้นอ้ยกว่า 2,000 บาท 

จำนวน 34  คน คิดเป็นร้อยละ 9.19  มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท จำนวน 25  คน คิด

เป็นร้อยละ 6.76  และมีรายได้ระหว่าง 8,001 – 10,000 บาท  จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อย

ละ 2.97 ตามลำดับ 

 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกศลิา  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิด

เป็นร้อยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื ่อจำแนกเป็นรายด้านโดย

เรียงลำดับจากค่าเฉลี ่ยที ่มากที ่สุดไปหาค่าเฉลี ่ยน้อยที ่สุด ได้แก่ งานสาธารณสุข         
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(พ่นหมอกควัน) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86  คิดเป็นร้อยละ 97.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด รองลงมาคือ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไป คือ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นรอ้ยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากที่สุด  และลำดับสุดท้ายคือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.83 คิดเป็นรอ้ยละ 96.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 

 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

โคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย

ภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

เมื่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความ

สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ตามลำดับ 

 4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โดย
ภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.84  คิดเป็นร้อยละ 96.80 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไป ด้านช่องทางการให้บริการ และด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
 5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน      
(การบริหารจัดการขยะ) โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 คิดเป็นรอ้ยละ 97.00 ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 
ลำดับแรก ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.40 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านขั ้นตอนการให้บริการ และด้าน
ช่องทางให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 และลำดับ
สุดท้าย คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80  
ตามลำดับ 
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 6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) โดย

ภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ด้านสิ่ง

อำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.40 ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางให้บริการ และด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 
 

 ภาพรวมคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอ

เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุกงาน อยู่ในระดับความ

พึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 โดยสรุปได้ค่าร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป โดยทุกงานมีค่าสูงกว่าร้อย

ละ 95 ขึน้ไป หากพิจารณาจะพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  อำเภอเจริญศิลป์  

จังหวัดสกลนคร ควรปรับคุณภาพการใหบ้ริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วย

การเพิ่มบุคลากร หรอืผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และสิ่ง

อำนวยความสะดวกทางด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจดอุปกรณ์ เพื่อ

ช่วยเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอ

เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะข้อมูลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ 

บริเวณหรือพื้นที่มักได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ เพื่อแนวทางลดผลกระทบต่างๆทั้งทาง

เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนครุภัณฑ์สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง

ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการใหบ้ริการที่ครอบคลุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา 

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร อยู ่ในระดับมากที ่สุดทุกงาน และทุกด้าน เพราะ 

ผู้รับบริการได้รับบริการจากพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด  อำเภอบ้าน

ม่วง  จังหวัดสกลนคร ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเต็มใจในการให้บริการ ผู้ให้บริการ

มีความรู้และความชำนาญในงานที่ตนปฏิบัติจึงส่งผลที่ดีต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โดยภาพรวม โดยผู้ให้บริการยึดหลักพื้นฐานที่เป็นหัวใจนำไปสู่ความสำเร็จของการบริการ
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ที่มีคุณภาพ  โดยนำเอาคำว่า  “บริการ” ที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Service”  มาแยกตัว

อักษรแต่ละตัวเป็นคำขึ้นต้นขององค์ประกอบ ของความสำเร็จในการบริการ 1. ความพึง

พอใจของผู้รับบริการ (Satisfaction) 2. ความคาดหวังของผู้ให้บริการ (Expectation) 3. 

ความพรอ้มในการบริการ (Readiness) 4. ความมคีุณค่าของการบริการ (Values) 5. ความ

สนใจต่อการบริการ (Interest) 6. ความมีไมตรีจิตในการบริการ (Courtesy) 7. ความมี

ประสิทธิภาพของการดำเนินงานบริการ (Efficiency) (วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. 2539 : 108)  

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกศลิา อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร ทุกงาน 

 2. หน่วยงานควรนำผลการสำรวจความพึงพอใจมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  เพื่อให้ข้าราชการ 

พนักงาน เจ้าหนา้ที่และลูกจ้างทราบถึงปัญหา อุปสรรค พัฒนาการของแต่ละประเด็น และ

การปฏิบัติงานในส่วนราชการของตน เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน การให้บริการ

ประชาชนให้ดียิ่งขึน้ 
 3. หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการ

ให้บริการประชาชน และสนับสนุนองค์ความรู้ที่เหมาะสมแก่หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 4. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ควร

กําหนดนโยบายและคู่มอืการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ

ใหบ้ริการแก่เจา้หน้าที่อย่างสม่ําเสมอ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับบริการในด้านต่างๆอย่างพึงพอใจ 

 5. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศลิา  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร ควร

ปรับคุณภาพการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยการเพิ่มบุคลากร 

หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความ

สะดวกทางด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจดอุปกรณ์เพื่อช่วยเพิ่มช่อง

ทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์  

จังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะข้อมูลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ บริเวณหรือ

พื้นที่มักได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ เพื่อแนวทางลดผลกระทบต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจ

และสังคม ตลอดจนครุภัณฑ์สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งส่งผลต่อ

การยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ครอบคลุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บรกิารของ 

องค์การบรหิารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร 

คำชี้แจง 

แบบสอบถามชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ซึ่งไม่ส่งผลใดๆ ต่อท่าน คณะผู้วิจัยหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริงมากที่สุด 

เพื่อว่าขอ้มูลนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ และขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละ

เวลาในการตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดทำเครื่องหมาย   ลงในช่อง  หรอืเติมข้อความลงในช่องว่าง 

1. เพศ   ชาย  หญิง 

2. อายุ    ต่ำกว่า 20 ปี   20 – 29 ปี   30 – 39 ปี     

   40 – 49 ปี    50 – 59 ปี   60 ป ีขึน้ไป 

3. ระดับการศกึษาสูงสุด 

 ประถมศึกษา    มัธยมศกึษาตอนต้น  

 มัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเทา่ 

 ปริญญาตรี      สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ  รับราชการหรอืพนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

 พนักงานบริษัทเอกชน    เกษตรกรรม 

   ประกอบธุรกิจส่วนตัว   รับจ้างทั่วไป 

 อื่นๆ (ระบุ) ………………………. 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม (เบีย้ยังชีพ บุตร/หลานให้ รายได้จากอาชีพ) 

 น้อยกว่า 2,000 บาท    2,000-4,000 บาท 

 4,001-6,000 บาท     4,001-5,000 บาท 

 6,001-8,000 บาท     8,001-10,000 บาท 

 สูงกว่า 10,000 บาท 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บรกิารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา 

อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร 

โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

5 หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการในระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการในระดับมาก 

3 หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการในระดับน้อย 

1 หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการในระดับน้อยที่สุด 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

ด้านขั้นตอนการให้บรกิาร 

1. ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย       

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ       

3. ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการ       

4. การให้บริการตามลำดับผูม้าก่อนหลัง       

5. ภาพรวม พึงพอใจต่อขั้นตอนทางการให้บริการ       

ด้านช่องทางการให้บรกิาร 

1. ช่องทางการให้บริการเหมาะสมและทั่วถึง       

2. การใชร้ะบบสารสนเทศในการให้บริการเหมาะสมและ

เพียงพอ 

      

3. ความหลากหลายของช่องทางการใหบ้ริการ       

4. การให้บริการนอกสถานที่        

5. ภาพรวม พึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ       

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร 

1. ต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส       

2. เจ้าหน้าทีเ่ต็มใจ ยินดี และกระตอืรอืร้นในการ

ให้บริการ 
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หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

3. มีความรับผดิชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน       

4. ความรู้ความสามารถในแก้ไขปัญหาการให้บริการ       

5. เจ้าหน้าทีต่รงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน       

6. ภาพรวม พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก       

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสมสามารถเดินทางมา

รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

      

2. ความสะอาดเรียบร้อยของพืน้ที่ในการให้บริการ       

3.   ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการให้บริการ       

4.   มีป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดการให้บริการที่ชัดเจน       

5. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการให้บริการ เช่นที่

นั่งรอ หอ้งน้ำ เป็นต้น 

      

6. ป้ายบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูล

ข่าวสารทางราชการชัดเจนและเข้าใจง่าย 

      

7. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ       

8. ภาพรวม พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก       

ภาพรวม ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่องาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

ด้านขั้นตอนการให้บรกิาร 

1. ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย       

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ       

3. ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการ       
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หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

4. การให้บริการตามลำดับผูม้าก่อนหลัง       

5. ภาพรวม พึงพอใจต่อขั้นตอนทางการให้บริการ       

ด้านช่องทางการให้บรกิาร 

1. ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและทั่วถึง       

2. การใชร้ะบบสารสนเทศที่หลากหลายเหมาะสมและ

เพียงพอ 

      

3. ความหลากหลายของช่องทางการใหบ้ริการ       

4. ภาพรวม พึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ       

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร 

1.เจ้าหน้าทีต่้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ด ีสุภาพ ยิ้มแย้ม

แจ่มใส 

      

2.เจ้าหน้าที่เต็มใจ ยินดี และกระตอืรอืร้นในการ

ให้บริการ 

      

3.เจ้าหน้าที่รับผดิชอบและมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน       

4.ความรูค้วามสามารถในแก้ไขปัญหาการให้บริการ       

5.เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน       

6.ภาพรวม พงึพอใจต่อเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ       

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสมสามารถเดินทางมา

รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

      

2. ความสะอาดเรียบร้อยของพืน้ที่ในการให้บริการ       

3. ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการให้บริการ       

4. ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดการให้บริการที่ชัดเจน       

5. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการให้บริการ เช่น 

ที่นั่งรอ หอ้งนำ้ เป็นต้น 

      

6. ป้ายบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูล

ข่าวสารทางราชการชัดเจนและเข้าใจง่าย 
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หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

7. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ       

8. ภาพรวม พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก       

ภาพรวม ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่องาน

พัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

      

 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) 

หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

ด้านขั้นตอนการให้บรกิาร 

1. ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย       

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ       

3. ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการ       

4. การให้บริการตามลำดับผูม้าก่อนหลัง       

5. ภาพรวม พึงพอใจต่อขั้นตอนทางการให้บริการ       

ด้านช่องทางการให้บรกิาร 

1. ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและทั่วถึง       

2. การใชร้ะบบสารสนเทศที่หลากหลายเหมาะสมและ

เพียงพอ 

      

3. ความหลากหลายของช่องทางการใหบ้ริการ       

4. ภาพรวม พึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ       

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร 

1. เจ้าหน้าทีต่้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ด ีสุภาพ ยิม้แย้ม

แจ่มใส 

      

2. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ยินดี และกระตอืรอืร้นในการ

ให้บริการ 

      

3. เจ้าหน้าที่รับผดิชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน       

4. ความรูค้วามสามารถในแก้ไขปัญหาการให้บริการ       
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หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

5. เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน       

6. ภาพรวม พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสมสามารถเดินทางมา

รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

      

2. ความสะอาดเรียบร้อยของพืน้ที่ในการให้บริการ       

3. ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการให้บริการ       

4. ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดการให้บริการที่ชัดเจน       

5. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการให้บริการ เช่น 

ที่นั่งรอ หอ้งนำ้ เป็นต้น 

      

6. ป้ายบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูล

ข่าวสารทางราชการชัดเจนและเข้าใจง่าย 

      

7. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ       

8. ภาพรวม พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก       

ภาพรวม ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่องาน

สวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) 

      

 

งานสาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) 

หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

ด้านขั้นตอนการให้บรกิาร 

1. ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย       

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ       

3. ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการ       

4. การให้บริการตามลำดับผูม้าก่อนหลัง       

5. ภาพรวม พึงพอใจต่อขั้นตอนทางการให้บริการ       

ด้านช่องทางการให้บรกิาร 
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หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

1. ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและทั่วถึง       

2. การใชร้ะบบสารสนเทศที่หลากหลายเหมาะสมและ

เพียงพอ 

      

3. ความหลากหลายของช่องทางการใหบ้ริการ       

4. ภาพรวม พึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ       

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร 

1. ต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส       

2. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ยินดี และกระตอืรอืร้นในการ

ให้บริการ 

      

3. เจ้าหน้าที่รับผดิชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน       

4. ความรูค้วามสามารถในแก้ไขปัญหาการให้บริการ       

5. เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน       

6. ภาพรวม พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสมสามารถเดินทางมา

รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

      

2. ความสะอาดเรียบร้อยของพืน้ที่ในการให้บริการ       

3. ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการให้บริการ       

4. ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดการให้บริการที่ชัดเจน       

5. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการให้บริการ เช่น 

ที่นั่งรอ หอ้งนำ้ เป็นต้น 

      

6. ป้ายบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูล

ข่าวสารทางราชการชัดเจนและเข้าใจง่าย 

      

7. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ       

8. ภาพรวม พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก       

ภาพรวม ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่องาน

สาธารณสุข (พ่นหมอกควัน) 

      

ขอขอบคุณ ท่ีท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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